
- 32 - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การบริหารงานบุคคล 
Personnel Management 

 

 

 

 

       จัดท าโดย            ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

               ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 

คู่มือ 



- 33 - 
 

ค ำน ำ 
  
 คู่มือการบริหารงานบุคคลเล่มนี้  ฝ่ายบริหารงานบุคคล  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้
รวบรวมแนวทางปฏิบัติต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่และใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  สามารถเป็นประโยชน์ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้
และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ 
 

 ฝ่ายบริหารงานบุคคล  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการบริหารงาน
บุคคลเล่มนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เก่ียวข้องทุกระดับ   
 
 
 
 
  

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 

การบริหารงานบุคคล  หมายถึง กระบวนการเกี่ยวกับบุคคลเพ่ือให้ได้มาซึ่งบุคคลที่มีสมรรถนะสูง
เหมาะสมกับองค์กรโดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและธ ารงรักษาให้มีความสุขในการท างานเพ่ือให้สามารถ
ท าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 

1.  หลักกำรและเหตุผล 
ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถด าเนินงานได้บรรลุเป้าหมาย

ตามวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้  เพ่ือรองรับภารกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง  ซึ่งกระบวนการที่
ส าคัญในการขับเคลื่อนการบริหารทรัพยากรบุคคลต้องอาศัยการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดการพัฒนาการ
บริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาอย่างต่อเนื่อง  ทั้งด้านองค์ความรู้  รูปแบบ  
และวิธีการ  เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  ได้รับทราบถึงขั้นตอนหรือวิธีการ
ด าเนินงานการบริหารงานบุคคล  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จึงได้จัดท าคู่มือการบริหารงานบุคคล
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้มีคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ที่แสดงถึงรายละเอียด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานและกระบวนการต่างๆ ของการบริหารงานบุคคล  

2.2 เพ่ือเป็นการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ได้มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมาย ได้ผลิตผลที่มีคุณภาพ และบรรลุข้อก าหนดที่
ส าคัญของกระบวนการ  

2.3 เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงวิธีการท างานที่สามารถถ่ายทอดให้กับบุคลากรในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดยะลาได้ สามารถพัฒนาให้การท างานเป็นมืออาชีพ  

2.4 ใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับ
บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาสามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่
ตรงกับความต้องการ  

2.5 เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
สอดคล้องกับการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
  
3. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 3.1 บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลามีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้าน
การบริหารงานบุคคล  และลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 

3.2 บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาสามารถปฏิบัติงานด้านการบริหารงาน
บุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถเรียนรู้งานซึ่งกันและกันได ้

3.3 มีมาตรฐานเดียวกันในการปฏิบัติงาน  และลดข้อผิดพลาดจากการท างานที่ไม่เป็นระบบ 
3.4 บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่สามารถท างานทดแทนกันได้ 
3.5 ประหยัดงบประมาณในการฝึกอบรมเมื่อมีคู่มือเพ่ือการสอนงาน 
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บทที่ 2 
แนวคิด  ทฤษฎี  ระเบียบ  หนังสือสั่งกำร 

 

1. แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล  
๑.๑ ควำมหมำยของกำรบริหำรงำนบุคคล 

 ความหมายของการบริหารงานบุคคลของนักวิชาการหลากหลายท่านได้ให้ความหมายของการ
บริหารงานบุคคลไว้  ดังนี้ 

เด่น ชะเนติยัง ให้ความหมายของการบริหารงานบุคคล คือ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือให้ได้คนดี มีคุณวุฒิ และมีความสามารถเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ มาท างานด้วยความสนใจ 
พึงพอใจ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (เด่น ชะเนติยัง, กำรบริหำรงำนบุคคล, (กรุงเทพมหานคร:ม.ป.ท.,๒๕๓๓) หน้า ๘) 

ศรีอรุณ เรศำนนท์ ให้ความหมายของการบริหารงานบุคคล คือการด าเนินงานในการเลือกสรร
บุคคลเข้าท างานและใช้บุคคลที่มีอยู่แล้วอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ได้ผลงานมีทั้งปริมาณและคุณภาพสูง
สุดและผู้ปฏิบัติงานก็ได้รับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานผลตอบแทนจากการปฏิบัติงานนั้นเช่นเดียวกัน 
(ศรีอรุณ เรศานนท์, กำรบริหำรธุรกิจ, (กรุงเทพมหานคร : คณะเศรษฐศาสตร์และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,๒๕๒๔), หน้า ๗๘) 

สมพงษ์ เกษมสิน ได้ให้ความหมายของการบริหารงานบุคคล หมายถึง การจัดการเกี่ยวกับตัวบุคคล 
นับตั้งแต่การสรรหาบุคคลเข้าปฏิบัติงาน การดูแลบ ารุง รักษา จนกระทั่งพ้นไปจากการปฏิบัติงาน (สมพงษ์ เกษมสิน, 
กำรบริหำร, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๓), หน้า ๑๐) 

สมำน รังสิโยกฤษฎ์ ได้ให้ความหมายของการบริหารงานบุคคล หมายถึง กระบวนการเกี่ยวกับการ
วางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับตัวบุคคลที่ปฏิบัติงานในองค์การหรือหน่วยงาน 
ทั้งนี้เพ่ือให้ได้มาได้ใช้ ประโยชน์ และบ ารุงรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพและมีปริมาณ
เพียงพอ เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ กระบวนการที่ว่านี้จึงรวมหน้าที่ต่างๆ ทั้งหมดนับตั้งแต่
การสรรหาบุคคลเข้าปฏิบัติงาน จนกระท่ังออกจากงาน (สมาน รังสิโยกฤษฎ์ , ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล, 
(กรุงเทพมหานคร : สวัสดิการส านักงาน ก.พ.,๒๕๒๒), หน้า ๑๓)  

สรุปได้ว่ำ การบริหารงานบุคคล หมายถึง การจัดหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าท างาน ใน
ต าแหน่งต่าง ๆ เป็นการด าเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการวางนโยบายและโครงการเกี่ยวกับตัวบุคคล ซึ่งเป็น
ศิลปะในการเลือกสรรคนใหม่และใช้คนเก่าในลักษณะที่จะให้ได้ผลงานและบริการจากการปฏิบัติงานของ
บุคคลเหล่านั้นมากที่สุด เพ่ือให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

 
1.2 ปัจจัยท่ีสนับสนุนกำรบริหำรงำนบุคคล 

ปัจจัยที่สนับสนุนการบริหารงานบุคคลของนักวิชาการหลากหลายท่านได้กล่าวถึงรายละเอียดใน
แต่ละองค์ประกอบสามารถอธิบายได้  ดังนี้ 

 
๑) บุคลำกร (Man) 

ปัจจัยที่สนับสนุนการบริหารงานบุคคลด้านบุคลากรของนักวิชาการหลากหลายท่านได้กล่าวถึง
รายละเอียด ดังนี้ 

ระวัง เนตรโพธิ์แก้ว ได้กล่าวถึงบุคลากร นับได้ว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่า มีความส าคัญมากในองค์การ 
ดังนั้นการศึกษาเรื่องคนในองค์การ จึงต้องศึกษาพฤติกรรมของคนทั้งบุคคลและกลุ่มบุคคล ซึ่งต้องอาศัย
พ้ืนฐานทางด้านจิตวิทยาสังคมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นอกจากนี้ยังต้องศึกษาในแง่ ของปริมาณงาน 
และคุณภาพของงาน กล่าวคือ ควรมีจ านวนบุคลากรที่พอเพียงกับปริมาณของงาน และบุคลากรนั้นควรมี
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ศักยภาพในการท า งาน มีความรู้ความสามารถในงานที่ท า รวมทั้งควรมีความตั้งใจในงานที่ได้รับมอบหมาย 
มีขวัญและก าลังใจพอเพียงที่จะต่อสู้กับปัญหาต่างๆ ที่เกิดรวมทั้งปัญหาที่เกิดจากภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น
ในปัจจุบัน การพัฒนาทรัพยากรเป็นการมุ่งปลูกฝังแนวความคิด และจิตส านึกให้มองมนุษย์อย่างมีค่าที่สามารถ
สร้างสรรค์ประโยชน์อย่างมหาศาลต่อองค์การ จึงจ าเป็นที่ต้องศึกษาเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโลกไร้พรมแดนยุค
ปัจจุบัน (ระวัง เนตรโพธิ์แก้ว, ควำมรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์พิทักษ์อักษร, ๒๕๔๒), หน้า ๑๘๐) 

 
๒) เงิน (Money) 

ปัจจัยที่สนับสนุนการบริหารงานบุคคลด้านเงินของนักวิชาการหลากหลายท่านได้กล่าวถึง
รายละเอียดดังนี้ 

ระวัง เนตรโพธิ์แก้ว ได้กล่าวถึงเงินว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการให้การสนับสนุนในการจัดหา
ทรัพยากรเพ่ือเอ้ืออ านวยให้กิจกรรมต่างๆ ขององค์การด าเนินต่อไปได้โดยไม่ติดขัดควรมีงบประมาณที่เพียงพอ
กับปริมาณงานที่ท าเพ่ือไม่ให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน (ระวัง เนตรโพธิ์แก้ว, ควำมรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจ, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์พิทักษ์อักษร,๒๕๔๒), หน้า ๑๘๑) 

สำคร สุขศรีวงศ์ กล่าวว่า การจ่ายค่าตอบแทนเป็นสิ่งส าคัญที่สุดในกระบวนการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ เพราะเป็นสิ่งส าคัญที่สร้างการดึงดูดให้ผู้มีความรู้ความสามารถสนใจเข้าท างานในองค์กร (สาคร สุขศรีวงศ์, 
กำรจัดกำร : จำกมุมมองนักบริหำร, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท จี.พี.ไซเบอร์พรินท ์จ ากัด, ๒๕๕๒), หน้า ๒๗๖) 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ กล่าวถึง การบริหารจัดการค่าตอบแทนว่าหมายถึง รางวัลภายนอก
ทั้งหมดซึ่งพนักงานได้รับในการแลกเปลี่ยนกับงาน ประกอบด้วยค่าจ้างเงินเดือน โบนัส สิ่งจูงใจ และ
ผลประโยชน์อื่น รวมถึงการให้ผลประโยชน์ตอบแทนด้านอ่ืน เช่น สวัสดิการเรื่องการประกันภัย การลาหยุด การ
พักร้อน การลากิจ และรายได้พิเศษ เพ่ือให้รางวัลแก่พนักงาน ผลประโยชน์เป็นส่วนหนึ่งของการจ่าย
ค่าตอบแทนที่นอกเหนือจากค่าจ้างแรงงานซึ่งรวมถึงการประกันคุณภาพในบางองค์การมีการจ่ายส่วนของ
ผลประโยชน์มากกว่า ๓๐ เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือน ซึ่งถือว่าเป็นต้นทุนขององค์การ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, องค์กำร
และกำรจัดกำร, หน้า ๒๖๔) 

 
๓) วัสดุอุปกรณ์ (Materials) 

ปัจจัยที่สนับสนุนการบริหารงานบุคคลด้านวัสดุอุปกรณ์ของนักวิชาการหลากหลายท่านได้
กล่าวถึงรายละเอียด ดังนี้ 

ศักดิ์ชัย มูลชอบ ได้กล่าวว่าวัสดุอุปกรณ์ คือ เครื่องมือ อุปกรณ์ที่มีความพอเพียงและทันสมัย
ควรมีความเหมาะสมกับงานที่ท า เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่ากับการจัดซื้อ
และจัดหามาใช้กับการปฏิบัติงานนั้นๆ 

ในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ วัสดุอุปกรณ์ก็มีความส าคัญเพราะถ้ามีความพร้อมในด้านอ่ืน ๆ 
แล้วแต่ขาดความพร้อมในด้านวัสดุอุปกรณ์การท างานก็จะขาดประสิทธิภาพเพราะอาจจะท าให้งานล่าช้า  
สิ้นเปลืองงบประมาณและอาจพลาดโอกาสทางธุรกิจที่ส าคัญไป ในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์นั้น ในที่นี้มองใน
แง่ของเครื่องมือในการท างานซึ่ง ได้แก่ คอมพิวเตอร์โทรศัพท์ เครื่องแฟกซ์ เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น จะ
เห็นได้ว่าปัจจุบันโลกแข่งขันกันที่ความเร็วใครเร็วกว่าคนนั้นได้เปรียบ และความเร็วนี้ก็ขึ้นอยู่กับวัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือเครื่องใช้ที่ใหม่และทันสมัยนั่นเอง 
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วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนวิทยาการหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน
ภารกิจ สมรรถนะขององค์การที่รับผิดชอบในการน าภารกิจไปปฏิบัติจะมีสูงขึ้น ถ้าองค์การนั้นได้รับการ
สนับสนุนทางด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้อย่างเพียงพอและทันต่อเวลาในบางกรณีหากการด าเนิน
โครงการนั้นมีลักษณะที่ต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยองค์การที่รับผิดชอบจะต้องมีบุคลากรที่มี
ความช านาญที่จะใช้เทคโนโลยีนั้น (ศักดิ์ชัย มูลชอบ, “ปัจจัยที่มีผลต่อกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนสอบสวนในสถำนีต ำรวจ
สังกัดต ำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี และต ำรวจภูธรจังหวัดตรำด”, หน้า ๔๔) 

 
๔) งำนของกำรบริหำรบุคคล 

ปัจจัยที่สนับสนุนการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับงานของการบริหารบุคคลของนักวิชาการหลากหลาย
ท่านได้กล่าวถึงรายละเอียด ดังนี้ 

ระวัง เนตรโพธิ์แก้ว กล่าวว่างานของการบริหารงานบุคคล ได้แก่ การแสวงหาบุคคลน าเข้ามา
ในองค์การ พัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานและการให้พ้นจากงาน  แต่ถ้าจะ
แยกพิจารณาขอบข่ายของงานอย่างละเอียด ก็อาจแยกงานเก่ียวกับการบริหารบุคคลออกได้ ดังนี้ 

๑. การวางแผนก าลังคน 
๒. การสรรหาและการคัดเลือก 
๓. การจัดบุคคลเข้าท างาน 
๔. การก าหนดนโยบายการจ้าง 
๕. การบรรจุและการปฐมนิเทศ 
๖. การพัฒนาและฝึกอบรมบุคคล 
๗. การโยกย้ายและการเลื่อนชั้น 
๘. การสร้างแรงจูงใจ 
๙. การจัดสวัสดิการ 
๑๐. การนิเทศงาน 
๑๑. การให้ออกจากงาน 
๑๒. แรงงานสัมพันธ์ 

(ระวัง เนตรโพธิ์แกว้,ควำมรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจ, หน้า ๑๘๐) 

 
๕) กำรวำงแผนก ำลังคน (Personnel Planning) 

ปัจจัยที่สนับสนุนการบริหารงานบุคคลด้านการวางแผนก าลังคนของนักวิชาการหลากหลายท่าน
ได้กล่าวถึงรายละเอียด ดังนี้ 

ระวัง เนตรโพธิ์แก้ว ให้ความหมายการวางแผนก าลังคน เป็นกระบวนการเกี่ยวกับการ
ก าหนดปริมาณและคุณภาพของก าลังคนที่ต้องการในอนาคตให้มีความสอดคล้องกับการขยายตัวของ
ปริมาณงาน การเปลี่ยนแปลงลักษณะของงาน รวมทั้งการวางโครงการให้ได้มาซึ่งก าลังคนที่ต้องการ การด าเนินงาน
ให้ก าลังคนท่ีได้มาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อองค์การหรือหน่วยงาน
มากที่สุด ดังนั้น การวางแผนก าลังคนอาจให้ค านิยามได้ว่า “คือวิธีการที่จะให้ได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์และ
รู้จักปรับปรุงพัฒนาบุคลากรเหล่านั้น รวมทั้งผูกใจเขาไว้ให้อยู่กับองค์การ” (ระวัง เนตรโพธิ์แก้ว, ควำมรู้เบ้ืองต้น
เกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจ, หน้า ๑๘๐-๑๘๑) 
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สุพจน์ พันธ์ชูเพชร ได้กล่าวถึง การวางแผนก าลังคนว่า เป็นกระบวนการที่ต้องค านึงถึงปัจจัย
ในด้านการผลิต ถ้ามีการผลิตมากองค์การก็จะต้องรับบุคคลเข้าท างานเป็นจ านวนมาก ซึ่งสิ่งเหล่านี้ภายใน
องค์การล้วนแล้วแต่ต้องมีกระบวนการในการวางแผนก าลังคนทั้งสิ้นซึ่งจะน าไปสู่ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
รวมทั้งปัจจัยด้านอ่ืนๆ ด้วย (สุพจน์ พันธ์ชูเพชร,“การศึกษากระบวนการบริหารงานของผู้อ านวยการสามัญศึกษาจังหวัด”, 
วิทยำนิพนธ์ศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๘), หน้า ๑๒) 

 
๖) กำรสรรหำและกำรคัดเลือก (Finding and Selecting) 

ปัจจัยที่สนับสนุนการบริหารงานบุคคลด้านการสรรหาและการคัดเลือกของนักวิชาการหลากหลาย
ท่านได้กล่าวถึงรายละเอียด ดังนี้ 

ระวัง เนตรโพธิ์แก้ว เป็นกิจกรรมที่จะต้องกระท าให้เหมาะสม เพ่ือให้ได้บุคลากรที่ดีมีคุณภาพ 
สามารถแยกอธิบายเพื่อประกอบความเข้าใจได้  ดังต่อไปนี้ 

ก. การสรรหาก าลังคน ก าลังคนที่จะได้นั้นมาจาก ๒ ทางด้วยกัน คือ จากแหล่งภายในองค์การ
และจากก าลังคนภายนอกองค์การการจัดหาก าลังคนจากภายในองค์การมีผลดีหลายประการ  เป็นต้นว่า 
เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการแสวงหา สามารถทราบรายละเอียดของพนักงานได้ดี ช่วยส่งเสริมและ
พัฒนาพนักงาน ก่อให้เกิดขวัญก าลังใจในการท างาน เพราะเห็นโอกาสความก้าวหน้าแต่อาจมี 

ข้อเสียที่ว่าไม่ได้ความคิดแปลกๆ ใหม่ๆ และอาจขาดความยุติธรรมในการเลื่อนต าแหน่ง 
การจัดหาคนงานจากภายนอก อาจกระท าได้โดยวิธีต่างๆ เช่น 
๑. ติดต่อสถาบันการศึกษา เพ่ือสรรหาบุคคลตามคุณลักษณะที่ทางองค์การต้องการเข้า

ท างานในต าแหน่งหน้าที่การงานในองค์การ 
๒. ประกาศรับสมัครซึ่งอาจประกาศไว้ที่บริษัท ในหนังสือพิมพ์หรือสื่อสารมวลชนอื่น 
๓. จากส านักจัดหางาน หน่วยงาน หรือสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการจัดหางานอื่นๆ 
๔. จากบุคคลผู้สนใจแสวงหางานและมาสมัครเอง 
 

ข. การคัดเลือก ในการแสวงหาก าลังคนนั้น บางครั้งอาจต้องการท าการคัดเลือกโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในกรณีที่มีผู้สมัครมาก หรือองค์การมีตัวเลือกมาก วิธีการคัดเลือกโดยทั่วไปมีข้ันตอน  ดังนี้ 

๑. ก าหนดสถานที่ วันสมัครและวันเวลาสอบ 
๒. สัมภาษณ์เบื้องต้น 
๓. สอบคัดเลือก 
๔. สอบประวัติ 
๕. ตรวจสุขภาพ 
๖. สอบสัมภาษณ์ 
๗. แจ้งผลการคัดเลือกตามวันและเวลาที่ก าหนด 

ตุลำ มหำพสุธำนนท์ ให้ความหมายการสรรหา คือ กระบวนการกลั่นกรองและคัดเลือก
บุคคลที่มีคุณสมบัติ คุณวุฒิทางการศึกษา มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการท างาน มีความ
กระตือรือร้นซึ่งมาสมัครงานในต าแหน่งต่างๆที่องค์การเปิดรับสมัครหลักการสรรหาบุคลากรขององค์การ  
คือ ระบบการกลั่นกรองบุคลากรในขั้นต้น เริ่มจากเงื่อนไขการประกาศรับสมัคร ได้แก่ คุณสมบัติ คุณวุฒิ
การศึกษาและประสบการณ์การท างานและการคัดเลือกจากการสอบคัดเลือก ได้แก่ การสอบความรู้ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในขั้นสุดท้ายเป็นการสอบสัมภาษณ์ เพ่ือคัดเลือกบุคลากร ที่มีความรู้ ความสามารถ
และเหมาะสม เข้าเป็นบุคลากรขององค์การ ตามหลักการที่ว่า "บรรจุคนให้ถูกต้องและเหมาะสมกับ
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ต าแหน่งงาน" โดยจะต้องค านึงถึงความส าเร็จขององค์การที่ต้องอาศัยบุคลากรที่ดีมีประสิทธิภาพในการท างาน 
ประหยัดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุนจะสามารถแข่งขันกับองค์การอ่ืนได้ (ตุลา มหาพสุธานนท์ , หลักกำรจัดกำร–หลักกำร
บริหำร, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์พ.ศ. พัฒนา,๒๕๔๗) , หน้า ๒๒๓) 

 

๗) กำรจัดบุคคลเข้ำทำงำน (Recruitment) 
ปัจจัยที่สนับสนุนการบริหารงานบุคคลด้านการจัดบุคคลเข้าท างานของนักวิชาการหลากหลาย

ท่านได้กล่าวถึงรายละเอียด ดังนี้ 
อรุณ รักธรรม ได้กล่าวว่าเมื่อได้จัดแผนกงานในองค์การเสร็จแล้ว ก็จ าเป็นต้องบรรจุพนักงาน

เจ้าหน้าที่เข้าท างานในแผนกต่างๆ และเป็นหลักการที่ว่า บุคคลที่จะจัดเข้าท างานนั้นต้องเป็นบุคคลที่มี
ความสามารถในหน้าที่การงาน ซึ่งโดยทั่วๆ ไปควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

๑. มีสติปัญญาดี มีความคิดก้าวหน้า มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
๒. มีจิตใจรักงาน มีความศรัทธาและเต็มใจที่จะท างาน 
๓. มีทักษะความช านาญที่จะปฏิบัติงานนั้น 
๔. มีสุขภาพอนามัยดี 
กระบวนการในการจัดบุคคลเข้าท างาน ตั้งแต่แรกเริ่มจนกระท่ังได้ตัวบุคคลตามต าแหน่งหน้าที่

ที่ก าหนดให้นั้น ขึ้นอยู่กับนโยบายการจ้างของหน่วยงานในแต่ละกิจการซึ่งจะต้องก าหนดแนวทางในการ
ปฏิบัติงานเอาไว้ 

 
๘) กำรก ำหนดนโยบำยกำรจ้ำง ( Wage and Salary Policy) 

ปัจจัยที่สนับสนุนการบริหารงานบุคคลด้านการก าหนดนโยบายการจ้างของนักวิชาการ
หลากหลายท่านได้กล่าวถึงรายละเอียด ดังนี้ 

เสรี นันทิวัชรินทร์ ได้กล่าวถึงการก าหนดนโยบายการจ้างว่าต้องมีจุดมุ่งหมายเพ่ือที่จะให้
องค์การได้พนักงานที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอตลอดเวลาและให้พนักงานเหล่านั้นท างานอย่างพึงพอใจ
เพ่ือให้เกิดผลงานที่มีคุณภาพ โดยทั่วๆ ไป นโยบายการจ้างควรประกอบด้วย 

๑. บุคคลที่จ้างมาควรให้ประโยชน์คุ้มค่ากับค่าจ้างที่จ่ายไป อนึ่งเกี่ยวกับการก าหนดเงินเดือนนั้น 
องค์การทางธุรกิจจ าเป็นต้องมีหลักเกณฑ์ในการตั้งเงินเดือนด้วย มิใช่ว่าจะเอาแต่ได้ฝ่ายเดียวและสิ่งที่ควร
พิจารณาประกอบการตั้งเงินเดือนนั้น ก็คือหน้าที่ความรับผิดชอบและการตัดสินใจ 

๒. ความยุติธรรมในการจัดหาบุคคลเข้าท างาน ถ้าองค์การคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถจริงๆ เข้าท างาน ก็จะเป็นประโยชน์ต่อความเจริญเติบโตขององค์การแต่ถ้ามีการเล่นพวกรับ
เอาสมัครพรรคพวกเข้าท างานโดยไม่ค านึงถึงความรู้ความสามารถจะท าให้ไม่ได้คนดีหรือมีคุณสมบัติ
เพียงพอเข้าท างาน 

๓. มาตรฐานของบุคคล ในการคัดเลือกบุคคลเข้าท างานจะต้องค านึงถึงคุณสมบัติของบุคคลที่
จะรับเข้ามาท างาน เพราะจะมีผลถึงความส าเร็จขององค์การ มาตรฐานบางประการที่ควรก าหนด เช่น 
มาตรฐานในด้านความรู้ คุณสมบัติบางประการ เป็นต้นว่า ผู้หญิง คนถนัดซ้ายคนตัวโต คนตัวเล็ก ฯลฯ 

๔. พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีความสามารถ ควรจะได้รับการพิจารณาเพ่ิมเงินเดือนหรือเลื่อน
ต าแหน่งหน้าที่การงานให้สูงขึ้นตามความสามารถ 

๕. การปฏิบัติงานควรด าเนินตามกฎหมาย ข้อบังคับและตามสภาวะที่เป็นไป เช่น 
ก าหนดเวลาท างาน การจ่ายค่าแรงงานขั้นต่ าตามกฎหมายแรงงานก าหนด ถ้าน้ าท่วมควรผ่อนผันการเข้า
ปฏิบัติงานสายหรือหยุดงานได้ถ้าจ าเป็นนอกจากนี้อาจต้องก าหนดนโยบายการจ้างงานในลักษณะอ่ืนๆ  
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โดยยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ เช่น การพิจารณาบรรจุพนักงานทดลองปฏิบัติงาน เข้าเป็นพนักงานประจ า
ภายใน ๖ เดือน การจ่ายเงินเดือนให้พนักงานเป็นประจ าตามก าหนด การให้สวัสดิการแก่พนักงาน
เจ้าหน้าที ่ฯลฯ (เสรี นันทิวัชรินทร์, แนวคิดเกี่ยวกับกำรต้ังเงินเดือน, อุตสาหกรรมสารปีที่ ๒๖ ฉบับที่ ๖, (ธันวาคม ๒๕๒๖) หน้า ๓๔) 

 

๙) กำรบรรจุและกำรปฐมนิเทศ (Placement and Orientation) 
ปัจจัยที่สนับสนุนการบริหารงานบุคคลด้านการบรรจุและการปฐมนิเทศของนักวิชาการ

หลากหลายท่านได้กล่าวถึงรายละเอียด ดังนี้ 
ระวัง เนตรโพธิ์แก้ว ได้กล่าว่าเมื่อผ่านการคัดเลือกแล้วก็ถึงขั้นบรรจุบุคคลเข้าท างาน

โดยทั่วไปแล้วจะมีการทดลองปฏิบัติงาน แต่จะต้องไม่เกินระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดและโดยปกติมักเป็น
ช่วงเวลาประมาณ ๖ เดือน ถึง ๑ ปี แต่จะไม่เกิน ๑ ปี ตาม พ.ร.บ.แรงงานก่อนที่บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุ
เข้าท างานจะเริ่มปฏิบัติงาน องค์การต่างๆ มักจะให้การปฐมนิเทศเพ่ือให้พนักงานใหม่ได้เรียนรู้ระเบียบ
แบบแผนในการปฏิบัติงานในองค์การนั้นๆ เพ่ือเขาจะได้ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนในองค์การได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม โดยทั่วไปแล้วการปฐมนิเทศมีวัตถุประสงค์ให้เกิดความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ดังนี้ 

๑. ลักษณะงานในหน้าที่ 
๒. องค์การ งานส่วนรวมและงานส่วนที่เกี่ยวข้องกับตน 
๓. บทบาทของตนที่มีต่อองค์การ 
๔. ท าความรู้จักกับพนักงานเก่า 
๕. กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
๖. การชี้แจงและตอบปัญหาข้อสงสัย 
การปฐมนิเทศนอกจากจะช่วยให้เขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับองค์การ งานในหน้าที่ของตนแล้วยังช่วย

สร้างบรรยากาศความเป็นกันเอง สร้างบรรยากาศความสัมพันธ์ทางสังคมในลักษณะการเป็นพวกเดียวกันและ
ก่อให้เกิดความอบอุ่นใจในการท างานมากขึ้น (ระวัง เนตรโพธิ์แก้ว, ควำมรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจ, หน้า ๑๘๕-๑๘๖) 

พิทยำ บวรวัฒนำ ได้กล่าวถึงการปฐมนิเทศไว้ว่าเป็นการให้พนักงานใหม่ได้เรียนรู้ประวัติ
เรื่องราวรูปแบบการท างานและวัฒนธรรมองค์กรซึ่งจะส่งผลให้เขาสามารปรับตัวเข้ากับองค์กรได้อย่าง
เหมาะสมในระยะเวลาที่รวดเร็วและเชื่อว่าความประทับใจในครั้งแรกนั้นจะมีผลต่อการปรับตัวและประสิทธิภาพ
ของคนและความประทับใจนั้นจะฝังอยู่ในความรู้สึกยากต่อการเปลี่ยนแปลง (ช่วยในการปรับตัว, สร้างความ
ประทับใจ, สร้างการยอมรับ) (พิทยา บวรวัฒนา, ทฤษฎีองค์กำรสำธำรณะ, (กรุงเทพมหานคร : ศักดิ์โสภาการพิมพ์,๒๕๔๓), หน้า ๑๒๗) 

 
๑๐) กำรพัฒนำและฝึกอบรม (Training and Development) 

ปัจจัยที่สนับสนุนการบริหารงานบุคคลด้านการพัฒนาและฝึกอบรมของนักวิชาการหลากหลาย
ท่านได้กล่าวถึงรายละเอียด  ดังนี้ 

ระวัง เนตรโพธิ์แก้ว ได้กล่าวว่าการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ จะช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานเจ้าหน้าที่ การฝึกอบรมจะช่วยเพ่ิมพูนความรู้ประสบการณ์ ก่อให้เกิด
แนวคิดใหม่ๆ ซึ่งจะช่วยให้พนักงานเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในแนวที่ฝ่ายบริหารต้องการจุดมุ่งหมายของ
การฝึกอบรม ก็เพ่ือความเจริญก้าวหน้าของหน่วยงาน ซึ่งแบ่งเป็นขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

๑. แนะน าวิธีการท างานและความร่วมแรงร่วมใจกันท างาน 
๒. พัฒนาการท างาน พัฒนาทักษะและเพ่ิมพูนความรู้ของงาน 
๓. สร้างความสนใจ กระตุ้นการท างาน 
๔. พัฒนาฝีมือในการท างาน 
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๕. ฝึกฝนให้ทันต่อเทคนิคใหม่ๆ เพ่ือให้องค์การมีความก้าวหน้า 
๖. วางมาตรฐานของการท างาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานได้มาตรฐาน 
๗. ลดอุบัติเหตุของการท างาน 
๘. ลดค่าใช้จ่าย 
๙. เพ่ือความก้าวหน้าของพนักงานเจ้าหน้าที่ เช่น การเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง การปรับ

เงินเดือนให้สูงขึ้น 
ประโยชน์ของการฝึกอบรม มีมากมายหลายประการ ดังจะได้กล่าวเป็นข้อๆ 
๑. เพ่ือชี้ให้เห็นถึงคุณค่าตามล าดับคือ 
๒. เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
๓. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงงานใหม่หรือเทคโนโลยีในการผลิตเปลี่ยนไป 
๔. เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นในองค์การ เช่น อัตราการผลิตลดลง อุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยๆจนบังเกิด

ความเสียหาย 
๕. ขวัญของการท างานไม่ดี องค์การขาดระเบียบวินัย 
การฝึกอบรมอาจกระท าได้หลายรูปแบบ เช่น การปฐมนิเทศ (Orientation) การฝึกงาน (On 

the Job Training) การฝึกทักษาในการปฏิบัติงาน (Skill Training) การฝึกอบรมหัวหน้าหน่วยงาน Supervisor 
Training) ฯลฯ และเทคนิควิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ก็มีหลายวิธี เช่น การใช้บรรยากาศ การสาธิต การสัมมนา 
การประชุม ฯลฯ ซึ่งการจะใช้การฝึกอบรมรูปแบบและใช้เครื่องมือใดๆ นั้น ย่อมต้องแล้วแต่ลักษณะของ
กิจกรรมที่จะให้เกิดการเรียนรู้และทักษะแก่ผู้เข้ารับการอบรม  เช่น การฝึกอบรมทักษะการใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ก็อาจใช้ทั้งการบรรยายการสาธิตและการฝึกปฏิบัติ 
 

๑๑) กำรโยกย้ำยและกำรเลื่อนชั้น (Transfer and Promotion) 
ปัจจัยที่สนับสนุนการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการโยกย้ายและการเลื่อนชั้นของนักวิชาการ

หลากหลายท่านได้กล่าวถึงรายละเอียดดังนี้ 
นิพนธ์ ศศิธร ได้กล่าวว่าการโยกย้าย(Transfer) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงจากต าแหน่งหนึ่ง

ไปปฏิบัติหน้าที่การงานยังอีกต าแหน่งหนึ่ง การโยกย้ายต าแหน่งต่างกับการเลื่อนต าแหน่งที่ว่า การเลื่อน
ต าแหน่งเป็นการเปลี่ยนแปลงตามแนวดิ่ง(Vertical move) ซึ่งมีลักษณะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีความ
รับผิดชอบมากขึ้น มีสถานภาพสูงขึ้นและได้รับค่าจ้างเงินเดือนสูงขึ้นด้วย ส่วนการโยกย้ายต าแหน่งเป็นการ
เปลี่ยนแปลงตามแนวนอน (Horizontal move) กล่าวคือ จะต้องมีอัตราเงินเดือนเท่าเดิมและมีปริมาณงาน
และความรับผิดชอบใกล้เคียงกับต าแหน่งเดิมส าหรับลักษณะของการโยกย้ายอาจกล่าวได้ว่ามี  ๒ ลักษณะ 
คือ การโยกย้ายถาวรและการโยกย้ายชั่วคราว กล่าวคือ การโยกย้ายถาวรนั้นเป็นการมอบหมายให้บุคคล
ใดบุคคลหนึ่งพ้นจากต าแหน่งเดิม เพ่ือไปปฏิบัติหน้าที่การงานใหม่เป็นการแน่นอนในลักษณะถาวร ส่วน
การโยกย้ายชั่วคราวนั้นเป็นการมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งไปปฏิบัติหน้าที่การงานแทนบุคคลใด
บุคคลหนึ่งในต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งเป็นการชั่วคราว เช่น บุคคลที่ด ารงต าแหน่งเดิมเจ็บป่วย เดินทางไป
ต่างประเทศ หรือมีภารกิจอ่ืนๆ ที่จะต้องปฏิบัติในช่วงระยะเวลาหนึ่ง (นิพนธ์ ศศิธร, กำรจัดระเบียบองค์กำร, 
(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ประสานมิตร,๒๕๕๐), หน้า ๖๗) 

ระวัง เนตรโพธิ์แก้ว ได้กล่าวถึงการโยกย้าย (Transfer) หมายถึง การเปลี่ยนต าแหน่งโดยที่
ไม่เปลี่ยนระดับเงินเดือนและระดับชั้นของอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ เพียงแต่เป็นการเปลี่ยนงานเพ่ือให้
เหมาะสมกับความสามารถหรือเหมาะสมกับความจ าเป็นของงานและบุคลากรในองค์การการเลื่อนชั้น  
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(Promotion) หมายถึง การเปลี่ยนต าแหน่งและระดับเงินเดือนมักจะสูงขึ้นด้วย การเลื่อนชั้นเป็นการให้บุคคลไป
ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นกว่าเดิม มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบมากกว่าเดิมการเลื่อนชั้นเลื่อนต าแหน่งเป็นหน้าที่
ของผู้บริหารอย่างหนึ่งที่ควรจะให้ความส าคัญเพราะเป็นการสร้างความหวังของผู้ปฏิบัติงานในระดับรองๆ  
ที่จะมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานเป็นการจูงใจให้พนักงานท างานมากขึ้นวิธีการในการเลื่อนต าแหน่ง 
มีวิธีส าคัญๆ ที่ใช้กันดังนี้ 

๑. ใช้ระบบคุณธรรม (Merit System) โดยใช้หลักความสามารถของบุคคลไม่ค านึงถึงอายุ
การท างาน ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันที่จะได้รับการพิจารณา 

๒. หลักอาวุโสและประสบการณ์ (Seniority and Experience) โดยถือว่าผู้ปฏิบัติงานมานาน   
ผู้อาวุโสสูงกว่าจะได้รับการพิจารณาก่อน 

๓. ระบบอุปถัมภ์ (Patronage System) ใช้วิธีการแต่งตั้งจากพวกพ้องของตนโดยไม่ค านึงถึง
ความสามารถ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการตอบแทนสินน้ าใจ 
(ระวัง เนตรโพธิ์แก้ว, ควำมรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจ, หน้า ๑๘๖-๑๘๘) 

 
๑๒) หลักเกณฑ์ในกำรเลื่อนต ำแหน่ง (Functional of Promotion) 

ปัจจัยที่สนับสนุนการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการเลื่อนต าแหน่งของนักวิชาการ
หลากหลายท่านได้กล่าวถึงรายละเอียด ดังนี้ 

พรรณี ประเสริฐชูวงศ์และคณะ ได้กล่าวว่าเมื่อพนักงานปฏิบัติหน้าที่นานพอสมควรก็ต้องมี
การเลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้น เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจ ก่อให้เกิดความกระตือรือร้นในการท างาน หลักเกณฑ์
ในการเลื่อนต าแหน่งมีดังต่อไปนี้ 

๑. ความสามารถในการจัดองค์การ 
๒. ความสามารถในการควบคุมระเบียบวินัยในการท างาน 
๓. ความสามารถในการให้ค าแนะน าแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 
๔. ความเป็นผู้น า 
๕. ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
๖. ความสามารถในการสั่งงาน 
๗. ความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน 
๘. ความรอบรู้ในหน้าที่การงานของเขา 
๙. คุณสมบัติที่เหมาะสมต่างๆ เช่น ความซื่อสัตย์ ความจงรักภักดี 
๑๐. การใช้ดุลยพินิจ 
๑๑. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
๑๒. ความสามารถในการแก้ปัญหา 

(พรรณ ีประเสริฐชูวงศ์และคณะ, กำรจัดองค์กำรและกำรบริหำร, (พระนคร : โรงพิมพ์คุรุสภา,๒๕๑๕),หน้า ๘๑) 

 
๑๓) หลักเกณฑ์กำรเลื่อนเงินเดือน (Saiary Promotion) 

ปัจจัยที่สนับสนุนการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนของนักวิชาการ
หลากหลายท่านได้กล่าวถึงรายละเอียด ดังนี้ 
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บรรจง อภิรติกุล และสุรินทร์ม่วงทอง ได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์ในการเลื่อนเงินเดือนนั้น ควร
ค านึงถึงปัจจัยต่อไปนี้ 

๑. คุณภาพของงาน 
๒. ปริมาณของงาน 
๓. ความรู้ความเข้าใจในงานที่ท า 
๔. ทัศนคติที่มีต่องาน 
๕. การตัดสินใจในการปฏิบัติงาน 
๖. ความยากล าบากของงาน 
๗. ความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน 
๘. ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
๙. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
๑๐.ความสามารถในการเรียนรู้งาน 
๑๑.การยอมรับในกฎเกณฑ์ ระเบียบแบบแผน๓๖ 

(บรรจง อภิรติกุล และ สุรินทร์ ม่วงทอง, หลักกำรจัดกำร, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทวัชรินทร์การพิมพ์จ ากัด,๒๕๒๖), หน้า ๔๖) 

 
๑๔) กำรจัดสวัสดิกำร (Welfare) 

ปัจจัยที่สนับสนุนการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการของนักวิชาการหลากหลายท่าน
ได้กล่าวถึงรายละเอียด ดังนี้ 

ระวัง เนตรโพธิ์แก้ว ได้กล่าวว่าสวัสดิการ หมายถึง ผลประโยชน์และบริการต่างๆ ที่หน่วยงาน
จัดให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน ทั้งในขณะที่บุคลากรยังปฏิบัติงานอยู่ หยุดพัก ชั่วคราวและในระหว่างพ้น
จากงานเพ่ือบ ารุงขวัญของบุคลากรให้บุคลากรได้ท างานอย่างมีความสบายใจ มีความพอใจกับงาน สวัสดิการ
อาจเป็นการให้เงินหรือให้เป็นบริการ ความสะดวกต่างๆ ก็ได้ แต่จะต้องเป็นการให้พิเศษเพ่ิมเติมจากเงินเดือน
หรือค่าจ้างปกติ สวัสดิการที่หน่วยงานจัดให้อาจเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ ความปลอดภัย ความสะดวกสบายต่างๆ
การศึกษาและข่าวสารประกอบความรู้ ความมั่นคงในทางการเงิน การพักผ่อนหรือสันทนาการการแนะน า
เมื่อมีปัญหาปรึกษาทั้งในด้านส่วนตัวและครอบครัว โดยการให้ผลประโยชน์หรือความสนใจในส่วนที่เกี่ยวกับ
ชุมชนหรือสังคมทั่วไปวัตถุประสงค์ของการจัดสวัสดิการ ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน อาจจ าแนกออกได้ ดังนี้ 

๑. เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากร 
๒. เพ่ือเป็นสิ่งจูงใจในการจัดหาบุคลากรเข้ามาท างาน 
๓. เพ่ือบ ารุงรักษาบุคลากรให้มีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ต่อหน่วยงาน 
๔. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตแก่หน่วยงานให้มีปริมาณเพ่ิมข้ึน 
๕. เพ่ือป้องกันปัญหาความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานกับบุคลากร 
๖. เพ่ือลดการอุทธรณ์ร้องทุกข์ของบุคลากร 
๗. เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานอุทิศเวลาและแรงงานในการปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่

มากยิ่งขึ้นเพ่ือยกมาตรฐานการด ารงชีวิตของบุคลากร 
๘. เพ่ือลดการขาดงาน ลางานและเปลี่ยนงานของบุคลากร 
๙. เพ่ือลดความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
๑๐. เพ่ือก่อให้เกิดความสามัคคีในหน่วยงาน 
๑๑. เพ่ือส่งเสริมสุขภาพจิตของบุคลากรให้อยู่ในสภาพปกติ 
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การจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากร ควรค านึงถึงผลของสวัสดิการที่จะย้อนกลับมาสู่หน่วยงาน
เป็นส าคัญ คือหน่วยงานให้สวัสดิการไปเพ่ือให้บุคลากรมีประสิทธิภาพในการท างานถ้าบุคลากรรับแต่
ประโยชน์และบริการ โดยไม่ตอบสนองหน่วยงานในด้านการปรับปรุงคุณภาพของการท างานให้ดีขึ้น สวัสดิการก็
ไร้ความหมาย หน่วยงานเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์แนวทางในการจัดสวัสดิการ โดยทั่วไปจะถือปฏิบัติดังมี
รายละเอียดต่อไปนี้ 

๑. หลักความเสมอภาค ให้สวัสดิการโดยค านึงถึงความเท่าเทียมกันให้มากที่สุด 
๒. หลักแห่งการตอบสนองความต้องการของผู้รับ ถ้าให้สวัสดิการไม่ตรงตามต้องการ ก็มักจะ

ไม่เกิดประโยชน์ 
๓. หลักแห่งการจูงใจ เพ่ือให้เกิดก าลังใจที่จะท างานโดยมีผลประโยชน์แก่ตนเองและแก่หน่วยงาน 
๔. หลักแห่งความสะดวกรวดเร็ว ในระบบการจัดสวัสดิการ เพ่ือให้ผู้รับสะดวกท่ีจะรับ 
๕. หลักแห่งการบ ารุงขวัญและก าลังใจ การจัดสวัสดิการเรื่องใดถ้าไม่ก่อให้เกิดขวัญและ

ก าลังใจในการท างานก็ควรงดเว้น ไม่จัดเสียเลยจะดีกว่า 
(ระวัง เนตรโพธิ์แก้ว, ควำมรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจ, หน้า ๑91-๑93) 

 
๑๕) กำรนิเทศงำน (Supervision) 

ปัจจัยที่สนับสนุนการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการนิเทศงานของนักวิชาการหลากหลายท่าน
ได้กล่าวถึงรายละเอียดดังนี้ 

วัลลภำ ชัยพิพัฒน์และคณะ ได้กล่าวถึงการนิเทศงาน คือ กระบวนการติดตามผลงานชี้แนะ
แนวทางปฏิบัติ เสนอแนะ อบรม ฝึกสอน สังเกต กระตุ้น แก้ไข และส่งเสริมให้ผู้รับการนิเทศสนใจในงานที่
รับผิดชอบและปฏิบัติงานนั้นให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้นโดยมิได้มีการสั่งการโดยตรงมา
เกี่ยวข้อง (วัลลภา ชัยพิพัฒน์และคณะ, เทคนิคกำรวำงแผนและควบคุม, (พระนคร : โรงพิมพ์วิบูลย์กิจ ,๒๕๑๕), หน้า ๑๔๑) 

ระวัง เนตรโพธิ์แก้ว ได้กล่าวถึงการนิเทศงาน คือ หน้าที่ในการน า การประสานงานและการ
สั่งงาน ให้บุคคลปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ผู้มีหน้าที่นิเทศงานจะต้องน าทางให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ท างานให้ได้ผล ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพภายในเวลาที่ต้องการ โดยจะต้องคอยดูแลบุคลากรปฏิบัติงานและ
แนะน าวิธีการท างานด้วย 

การตรวจนิเทศงาน ไม่ใช่การตรวจเพ่ือจับผิด แต่ตรวจเพ่ือปรับปรุงงานให้ดีขึ้นผู้ที่จะตรวจ
นิเทศงานจะต้องมีความสามารถดังนี้ 

๑. ความรู้ความสามารถในทางเทคนิค เพ่ือสามารถแนะน า การปฏิบัติงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
หรือบุคลากรในหน่วยงาน ในการใช้เทคนิควิธีการต่างๆ ใช้อุปกรณ์ต่างๆได้เป็นอย่างด ี

๒. ความสามารถในการอธิบายอย่างมีเหตุผล เพ่ือให้บุคลากรเห็นจริงเห็นคุณค่าตามเทคนิค
วิธีใหม่หรือค าแนะน านั้นๆ 

๓. ความสามารถในทางมนุษยสัมพันธ์ หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจคนรู้ว่าจะท างาน
ร่วมกับคนอ่ืนได้อย่างไร และเข้าใจในหลักการหรือทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์เป็นอย่างดี 

๔. มีความรู้ในการประเมินผลงาน และความรู้ขั้นพ้ืนฐานของผู้บริหารหรือหัวหน้างานการ
นิเทศงาน มุ่งดูแลให้บุคลากรปฏิบัติงานตามหน้าที่ต่างๆ ที่ก าหนดไว้ส าหรับต าแหน่งนั้นๆ เพ่ือให้ได้ผลงาน
ตามมาตรฐานที่ต้องการ ผู้นิเทศงานจะต้องท าทุกอย่าง ที่เหมาะสม เช่น การปรับปรุงวิธีท างาน การตรวจ
ตราอุปกรณ์ เครื่องมือ อาคารสถานที่ ให้อยู่ในสภาพใช้การได้อยู่เสมอ การศึกษาคุณภาพของงาน คุณภาพ
ของบุคลากร ฯลฯ ทั้งนี ้เพ่ือให้ได้งานตามเป้าหมาย ทั้งคุณภาพและปริมาณ 
(ระวัง เนตรโพธิ์แก้ว, ควำมรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจ, หน้า ๑93-๑94) 
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๑๖) กำรให้ออกจำกงำน (Working Leave) 
ปัจจัยที่สนับสนุนการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการให้ออกจากงานของนักวิชาการ

หลากหลายท่านได้กล่าวถึงรายละเอียดดังนี้ 
ระวัง เนตรโพธิ์แก้ว ได้กล่าวว่าเมื่อมีการรับคนงานเข้ามาท างานในองค์การแล้วเป็นเรื่อง

ธรรมดาที่จะต้องมีการให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกจากงาน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น เกิด
จากความบกพร่องของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรืออาจเกิดจากองค์การนั้นๆไม่จ าเป็นต้องใช้ก าลังคน การให้
ออกจากงานอาจเกิดจากกรณีใดกรณีหนึ่งซึ่งจะได้อธิบายรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. การลาออก (Resignation) เนื่องจากความประสงค์ของพนักงานเจ้าหน้าที่เองซึ่งอาจจะ
เกิดข้ึนด้วยสาเหตุต่างๆ กัน เช่น ได้งานที่ดีกว่า ได้รับเงินเดือนน้อย ไม่ได้รับความยุติธรรม เห็นว่างานที่ตน
ท าอยู่ไม่ก้าวหน้า 

๒. การลดจ านวนพนักงาน (Lay off) เนื่องจากองค์การเห็นว่าจ านวนคนงานมีมากกว่างานที่
ท าอยู่ จึงลดจ านวนคนงานลง การลดจ านวนพนักงานอาจกระท าเม่ือเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

๒.๑) โครงการหรืองานที่ได้กระท าสิ้นสุดลงแล้ว 
๒.๒) ไม่มีงบประมาณจะจ้างอีกต่อไป 
๒.๓) ได้น าเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนแรงงานคน 
๒.๔) มีการปรับปรุงระบบหน่วยงานใหม่ 

๓. ปลดเกษียณอายุ (Retirement) เนื่องจากองค์การเห็นว่าพนักงานเจ้าหน้าที่มีอายุมาก
และอยู่ในสภาพที่ควรออกไปพักผ่อนได้แล้ว จึงให้ออกจากงาน โดยทั่วไปแล้วจะเกษียณอายุเมื่ออายุได้ ๖๐ 
ป ีแต่บางหน่วยงานอาจก าหนดเป็น ๕๕ ปี หรือ ๖๕ ปีก็มี ทั้งนี้ย่อมแล้วแต่ว่าสังคมนั้นๆ จะก าหนดว่าอายุ
เท่าใดจึงจะถือว่าเข้าวัยชรา 

๔. การไล่ออก (Discharge) เป็นการให้ออกจากงานวิธีสุดท้ายและถือว่าเป็นวิธีรุนแรงที่สุด ผู้
ที่ถูกไล่ออกมักกระท าผิดระเบียบอย่างรุนแรง 

๕. การตาย (Death) เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตายก็ต้องให้ออกจากงาน เพ่ือหาบุคคลอ่ืนมาท า
หน้าที่แทน โดยทั่วไปเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การตาย องค์การนั้นๆ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบข้อตกลงต่างๆ เช่น ต้องจ่ายเงินเดือนต่อไปอีก ๑ เดือน หรือมากกว่าจ่ายเงินสะสม เงินบ าเหน็จ 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายในงานศพด้วย 
(ระวัง เนตรโพธิ์แก้ว,ควำมรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับกำรประกอบธุรกิจ, หน้า ๑๙๔-๑๙๕) 

 

2. ระเบียบและหนังสือสั่งกำร 
2.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
2.2 พระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542 
2.3 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 
2.4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2.5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่3) 

พ.ศ. 2559 
2.6 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก  

และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 
2.7 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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2.8 ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2558  ลงวันที่  9  ธันวาคม  2558 

2.9 ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ก าหนดโควตาและวงเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษส าหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจ าฯ 
พ.ศ. 2558  ลงวันที่  30  ธันวาคม 2558 

2.10 ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และ
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและสมัครคัดเลือก  พ.ศ. 2560  ลงวันที่  27  กรกฎาคม  2560 

2.11 ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดยะลา เรื่อง  การก าหนดหลักเกณฑ์
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ. 2558  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558 

2.12 ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดยะลา เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์  เงื่อนไข  และวิธีการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี  ส าหรับข้าราชการ  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด พ.ศ. 2558 
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บทที่ 3 
แนวทำงปฏิบัต ิ

 
1. กำรจัดท ำค ำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้ำรำชกำร ครั้งที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ.2560 

ขั้นตอนและวิธีกำรด ำเนินงำน   
1. ศึกษาระเบียบและหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ 
2. ศึกษาระเบียบและหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการก าหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน 

และค่าตอบแทนพิเศษ 
3. วางแผนการปฏิบัติงานตามปฏิทินการด าเนินงาน 
4. จัดหนังสือเชิญประชุมร่วมกันเพ่ือก าหนดแนวทางในการประเมิน ดังนี้ 
5.  จัดเตรียมเอกสารในการประชุมฯ 
      5.1 ระเบียบวาระการประชุมฯ 
      5.2 ร่างประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ ให้ข้าราชการ และลูกจ้างประจ า 
      5.3 จัดท าเอกสาร ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการประชุม 
      5.4 ด าเนินการประชุม และจัดให้มีถ่ายทอดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงานให้ข้าราชการทุกคนใน

สังกัดทราบ  
      5.5 จัดท ารายงานการประชุมฯ 
6. จัดท าประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ ให้ข้าราชการ และลูกจ้างประจ า ทราบโดยทั่วกัน 
7. จัดท าหนังสือแจ้งส่วนราชการในสังกัดให้ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและ

ก าหนดให้ส่งแบบประเมินกลับมายังส านักปลัดฯ ภายในวันที่ 5 เมษายน2560  โดยได้จัดเตรียมเอกสารดังนี้ 
7.1 จัดท าแบบประเมินการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ 
7.2 ด าเนินการถ่ายเอกสารเกี่ยวกับค าอธิบายในแบบประเมินฯ 

8. ติดตามการจัดท าแบบประเมินฯ และให้ค าปรึกษาแนะน าการปฏิบัติงาน 
9. ค านวณจ านวนข้าราชการ  ณ  1 มีนาคม 2560 เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการค านวณโควตาการ

เลื่อน 1 ขั้น 
10. ค านวณโควตาตามระเบียบที่ก าหนด โดยจัดสรรโควตา ร้อยละ 15 ของจ านวนข้าราชการ

ทั้งหมด โดยแบ่งกลุ่มการพิจารณาดังนี้ 
10.1  กลุ่มที่ 1 ได้แก่ 

- ประเภททั่วไป 
- ประเภทวิชาการ 
- ประเภทอ านวยการท้องถิ่น ระดับต้นและระดับกลาง 
- ประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับต้นและระดับกลาง 

 10.2  กลุ่มที่ 2  ได้แก่ ประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับสูง 
10.3  ค านวณโควตาให้แต่ละส่วนราชการ 

11. จัดท าข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือนย้อนหลัง 3 ปี และผลการประเมินการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2560  ดังนี้ 

11.1 จัดท าสถิติการเลื่อนขั้นเงินเดือนย้อนหลัง 3 ปี  
11.2 บันทึกการเลื่อนขั้นเงินเดือนที่ได้รับครั้งสุดท้าย ณ 1 ตุลาคม 2559 ของข้าราชการทุกคน 
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11.3 จัดท าอัตราเงินเดือนเพ่ือแสดงให้ทราบเกี่ยวกับขั้นเงินเดือนแต่ละขั้น เช่น 0.5 ขั้นใช้เงิน
ในการเลื่อนเท่าไหร่  1 ขั้นใช้เงินในการเลื่อนเท่าไหร่ 

11.4  บันทึกอัตราเงินเดือน ณ ปัจจุบันของข้าราชการทุกคน 
11.5  บันทึกอัตราเงินเดือนกรณีท่ีได้ 0.5 ขั้น และ 1 ขัน้ ของข้าราชการทุกคน 
11.6  สรุปวันลาป่วย และลากิจ ในรอบ 6 เดือนแรก เลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 ของข้าราชการ

ทุกคน  
17. น าเอกสารรายละเอียดข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามข้ันตอนที่ 6  ส่งให้หัวหน้าส่วนราชการ

ในสังกัดเพ่ือใช้ประกอบพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
18. รวบรวมแบบประเมินฯ จากส่วนราชการต่างๆ โดยบันทึกคะแนนผลการประเมินฯ ข้าราชการทุกคน 

ในแบบข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือนย้อนหลัง 3 ปี และผลการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการ ประจ าปี
งบประมาณ 2560 ของข้าราชการ ในการประเมิน ครั้งที่ 1 (๑ ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560) 

19. จัดท าหนังสือเชิญคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ข้าราชการและลูกจ้างประจ า ร่วมประชุมเพ่ือ
พิจารณาการประเมิน   

20. จัดท าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ และเตรียมเอกสารประกอบการประชุม  
21. จัดท าหนังสือเชิญคณะกรรมการเลื่อนขั้นเงินเดือน ข้าราชการและลูกจ้างประจ า ร่วมประชุม

เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน และเตรียมเอกสารประกอบการระชุม  
22. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ 
23. จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ 
24. รวมรวบเอกสารแบบประเมินฯ ข้าราชการ ให้ประธานกรรมการกลั่นกรองฯ 
25. จัดท าประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
26. จัดท าค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ อบจ. ครั้งที่ 1 ประจ างบประมาณ 2560  เสร็จเป็นไป

ตามก าหนดรอบระยะเวลา 
27. ประชุมคณะกรรมการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ 
28. จัดท ารายงานการประชุมเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ 
29. รวมรวบเอกสารแบบประเมินฯ ข้าราชการ ให้ประธานกรรมการเลื่อนขั้นเงินเดือน ลงนามใน

แบบประเมิน 
30. ออกเลขค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ อบจ. ครั้งที่ 1 ประจ างบประมาณ 2560   
31.  แจ้งเวียนส่วนราชการในสังกัดทราบ 

 
2. งำนกำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ให้แก่ผู้บริหำร,ข้ำรำชกำร และลูกจ้ำงประจ ำ  

ขั้นตอนและวิธีกำรด ำเนินงำน   
1. ศึกษาระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่

เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536   
2. วางแผนการปฏิบัติงานตามปฏิทินการด าเนินงาน  
3. ได้รับหนังสือจากจังหวัดยะลาให้ด าเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯประจ าปี พ.ศ.2560 

ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้างประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ผู้มีสิทธิ์ที่
จะได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประกอบด้วยคุณสมบัติ  ดังนี้ 
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3.1 ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้บริหาร  (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รองนายก องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดยะลา  ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  และเลขานุการนายก องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดยะลา)  ดังนี้ 

1) ต้องด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งหรือหลายต าแหน่งติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ 
หรือได้ด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งหรือหลายต าแหน่งมาแล้ว มีเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์นับแต่
วันที่ได้ด ารงต าแหน่งจนถึงก่อนวันพระราชราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่ขอพระราชทานไม่น้อยกว่า 60 

2) ด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งหรือหลายต าแหน่งต่อเนื่องกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
บริบูรณ ์

3) ต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งหรือหลายต าแหน่งไม่ต่อเนื่องกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  5 ปี
บริบูรณ ์ ….ฯลฯ.... 

3.2 ตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการ  ดังนี้ 
1) ข้าราชการ  แบ่งเป็น  4  ประเภท  คือ 

 1.1) ประเภททั่วไป  
 - ระดับปฏิบัติงาน บรรจุรับราชการครบ 5 ปีบริบูรณ์ เริ่มขอชั้น บ.ม. ได้รับ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในแต่ละชั้นไม่น้อยกว่า 5 ปี 
- ระดับช านาญงาน เริ่มขอชั้น ต.ม. ด ารงต าแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ 

ชั้น ต.ช. 
- ระดับอาวุโส เริ่มขอชั้น ท.ม. ด ารงต าแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ 

ขอชั้น ท.ช.  
- ระดับทักษะพิเศษ  ได้ ชั้น ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. ได้ 

ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. ได้ ป.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. ในปีที่
เกษียณอายุราชการขอพระราชทานสูงขึ้นได้อีก 1 ชั้นตรา แต่ไม่เกิน ป.ช. 

 1.2) ประเภทวิชาการ 
- ระดับปฏิบัติการ บรรจุรับราชการครบ 5 ปีบริบูรณ์ เริ่มขอชั้น ต.ม.  
- ระดับช านาญการ เริ่มขอชั้น ต.ช. เมื่อได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของ

ระดับช านาญการพิเศษ  22,140 บาท ขอชั้น ท.ม. ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของระดับช านาญการ
พิเศษมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอชั้น ท.ช. 

- ระดับช านาญการพิเศษ เริ่มขอชั้น ท.ช. เมื่อได้รับเงินเดือนขั้นสูง 53,080 บาท 
และได้ชั้น ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอชั้น ป.ม. 

- ระดับเชี่ยวชาญ  ไดช้ั้น ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ ์ขอ ป.ม. ได้ชั้น
ป.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. ได้ ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. ในปีที่
เกษียณอายุราชการขอพระราชทานสูงขึ้นได้อีก 1 ชั้นตรา แต่ไม่เกิน ป.ช. เว้นกรณีลาออก 

1.3) ประเภทอ านวยการ 
- ระดับต้น เริ่มขอ ชั้น ท.ช.  เมื่อได้รับเงินเดือนขั้นสูงและได้ชั้น ท.ช. มาแล้ว

ไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ ขอชั้น ป.ม. 
- ระดับสูง ได้ชั้น ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม. ได้ชั้น ป.ม.

มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. ได้ ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. ในปีที่
เกษียณอายุราชการขอพระราชทานสูงขึ้นได้อีก 1 ชั้นตรา แต่ไม่เกิน ป.ช. เว้นกรณีลาออก 
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1.4) ประเภทบริหาร 
- ระดับต้น ได้ชั้น ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม., ได้ชั้นป.ม.

มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช., ได้ ป.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม, ในปีที่
เกษียณอายุราชการขอพระราชทานสูงขึ้นได้อีก 1 ชั้นตรา แต่ไม่เกิน ป.ช. เว้นกรณีลาออก 

- ระดับสูง ที่ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง 14,500 บาท เลื่อนชั้นตราตามล าดับ
ได้ทุกปีจนถึง ป.ม. ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช.  ได้ ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
บริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. ได้ ม.ว.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช. ในปีที่เกษียณอายุราชการขอ
พระราชทานสูงขึ้นได้อีก 1 ชั้นตรา แต่ไม่เกิน ม.ว.ม. เว้นกรณีลาออก 

- ระดับสูง ที่ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง 21,000 บาท เลื่อนชั้นตราตามล าดับ
ได้ทุกปีจนถึง ป.ม. ได้ ป.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช. ได้ ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
บริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม. ได้ ม.ว.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช. ในปีที่เกษียณอายุราชการขอ
พระราชทานสูงขึ้นได้อีก 1 ชั้นตรา เว้นกรณีลาออก 

3.3 ตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการเพ่ือเสนอขอเหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) 
1) ต้องรับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 25 ปีบริบูรณ์ (นับวันที่ 5  

ธันวาคม) 
2) ต้องไม่ถูกลงโทษทางวินัย 

3.4 ตรวจสอบคุณสมบัติของลูกจ้างประจ า  ดังนี้ 
1) ลูกจ้างประจ าตามลักษณะงานทั้ง 4 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานบริการพ้ืนฐาน กลุ่มงาน

สนับสนุน กลุ่มงานช่าง และกลุ่มงานเทคนิคพิเศษ ที่เดิมเคยด ารงต าแหน่งในหมวดฝีมือหรือที่มีชื่อและ
ลักษณะเหมือนข้าราชการเสนอขอพระราชทานฯ ได ้

2) ลูกจ้างประจ าต้องปฏิบัติงานติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปีบริบูรณ์  
     - เริ่มขอพระราชทาน บ.ม.  
     - ได ้บ.ม.มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี บริบูรณ ์ขอ บ.ช.  
     - ได ้บ.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี บริบูรณ์ขอ จ.ม.  

3)  ลูกจ้างประจ า ได้รับค่าจ้างตั้งแต่ 14,330 บาทขึ้นไป  เริ่มขอ บ.ช. ได้ บ.ช. มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 5 ปี บริบูรณ์ ขอ จ.ม. ได ้จ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี บริบูรณ์ขอ จ.ช.  

4. จัดท าบัญชีแสดงคุณสมบัติที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของแต่ละประเภท 
ดังนี้ 

 1) ผู้บริหาร         (แบบ ถท.3/60)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 2) ข้าราชการ       (แบบ ขร. 3/60) 
 3) ลูกจ้างประจ า   (แบบ ลจ. 3/60)    

5. จัดบัญชีรายละเอียดของข้อมูลประวัติส่วนบุคคล ของแต่ละประเภท  ดังนี้ 
1) ผู้บริหาร         (แบบบัญชีรายละเอียด 16 ช่อง)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
2) ข้าราชการ      (แบบบัญชีรายละเอียด 24 ช่อง) 
3) ลูกจ้างประจ า   (แบบบัญชีรายละเอียด 16 ช่อง)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

6. จัดท าบัญชีสรุปจ านวนชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ของ ผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้างประจ า  
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7. จัดท าบัญชีสรุปรายชื่อในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยเรียงตามล าดับ
ชั้นสูงสุดลงมาตามล าดับ ของ ผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้างประจ า  

8. จัดท าหนังสือส่งให้จังหวัดยะลา เพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป     
9. บันทึกข้อมูลการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ  ในทะเบียนคุมการขอพระราชทานเครื่องราชฯ 

ของ ผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้างประจ าองค์การบริหารส่วนยะลา ประจ าปี 2560 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
3. งำนบันทึกค ำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนในทะเบียนประวัติ ก.พ.7 ข้ำรำชกำร ครั้งที่ 2 ประจ ำปีงบประมำณ 
2559  (1 ตุลำคม 2559) 

ขั้นตอนและวิธีกำรด ำเนินงำน   
1. จัดเตรียมค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2559 ถ่ายเอกสารหน้าค าสั่ง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และถ่ายเฉพาะหน้าที่มีรายชื่อของเจ้าตัว เพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐานในแฟ้ม
ประวัติ ก.พ. 7  จ านวน 102 คน  

2. ด าเนินการแยกส าเนาค าสั่งฯ แต่ละส่วนราชการในสังกัด   
3. ด าเนินการบันทึกข้อมูลค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ใน ก.พ. 7   จ านวน 20 คน 
4. ด าเนินการบันทึกข้อมูลค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ใน ก.พ. 7   จ านวน 30 คน 
5. ด าเนินการบันทึกข้อมูลค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ใน ก.พ. 7   จ านวน 30 คน 
6. ด าเนินการบันทึกข้อมูลค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ใน ก.พ. 7   จ านวน 22 คน 
7. ด าเนินการบันทึกข้อมูลค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ของข้าราชการจ านวน 102 คน เสร็จก่อนระยะ

ที่ก าหนดไว้ 
 

4. งำนพัฒนำบุคลำกรในสังกัดโดยกำรส่งเข้ำรับกำรฝึกอบรมกับหน่วยงำนอ่ืน (1 ต.ค. 2559 - 31 มี.ค. 
2560)   

ขั้นตอนและวิธีกำรด ำเนินงำน   
1. ศึกษาระเบียบที่เก่ียวข้อง  
    1.1  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  

1.2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 

1.3 ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

2. วางแผน/จัดท าปฏิทินการด าเนินงาน (กรณีมีหนังสือหลายฉบับ) 
3. บันทึกหนังสือเสนอผู้บริหาร พร้อมหนังสือแจ้งส่วนราชการในสังกัดที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่อบรม 

เอกสารที่แนบใบสมัครอบรม แบบแสดงเจตจ านง 
4. ออกเลขหนังสือภายใน พร้อมลงวันที่ในหนังสือ 
5. ถ่ายเอกสารหนังสือท่ีเกี่ยวข้อง และแจ้งเวียนกอง 
6. การอนุญาตให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม (กรณใีห้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม) 

6.1 เมื่อรับหนังสือแจ้งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมจากธุรการในฝ่าย บันทึกหนังสือเสนอขอ
อนุญาตให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมต่อผู้บริหาร 
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6.2 ออกเลขหนังสือส่งนอก พิมพ์ซองจดหมาย บรรจุหนังสือแจ้งฯ และใบสมัครอบรมในซอง
ผนึกซองจดหมายให้เรียบร้อยเพ่ือส่งหนังสือให้กับหน่วยงานผู้จัดอบรม (ถ่ายเอกสารใบสมัคร จ านวน 1 ชุด 
เพ่ือเก็บไว้กับต้นเรื่อง) 

7. การอนุมัติให้เข้ารับการฝึกอบรม (กรณีให้เข้ารับการฝึกอบรม) 
7.1 บันทึกหนังสือเพ่ือขออนุมัติให้เข้ารับการฝึกอบรม พร้อมหนังสือแจ้งผลการอนุมัติให้เข้ารับ

การฝึกอบรมเสนอต่อผู้บริหาร 
7.2 ออกเลขหนังสือภายใน แจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบ 

8. การยืมเงินทดรองราชการ 
8.1 ตรวจสอบใบยืมเงินทดรองราชการ ประกอบด้วยใบยืมเงิน จ านวน 3 ชุด เพ่ือแนบฎีกาส่ง

ให้กองคลัง จ านวน ๒ ชุด เป็นส าเนาฎีกาจ านวน 1 ชุด เก็บไว้ที่ส านักปลัดฯ    
8.2 ตรวจสอบรายละเอียดมีความถูกต้องหรือไม่   

8.3 จัดท าฎีกายืมเงินรายจ่าย (แบบ 4) ตามละเอียดในใบยืมเงินทดรองราชการ 
8.4 บันทึกจ านวนเงินในบัญชีคุมยอดเงินจัดสรรและยอดเงินเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 
และบันทึกจ านวนเงินในสมุดคู่มือเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ 

8.5 ออกเลขท่ีฎีกา ชื่อผู้ยืมเงิน พร้อมจ านวนเงิน ในทะเบียนคุมฎีกา 
8.6 ตรวจสอบหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน  
8.7 ประทับตรายางตรวจสอบถูกต้อง ด้วยหมึกสีแดง ในหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน 
8.8 น าเสนอฎีกาต่อหัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ือลงลายมือชื่อในฎีกา 

และสมุดคู่มือเบิกเงิน  เมื่อฎีกาผ่านขั้นตอนที่ 8  แล้ว น าฎีกายืมเงินรายจ่ายส่งไปยังกองคลัง พร้อมให้เจ้าหน้าที่
ลงลายมือชื่อรับฎีกาในทะเบียนคุมฎีกา 

9. การส่งใช้เงินยืม/เบิกเงินรายจ่าย (ฎีกาเบิกเงินรายจ่าย แบบ 1) 
9.1 ตรวจสอบเอกสารส่วนที่ ๑  (แบบ 8708) และหลักฐานการเบิกจ่ายเงินที่ผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมส่งมาถูกต้องหรือไม่ มีการส่งคืนเงินหรือขอรับเงิน  
9.2 บันทึกจ านวนเงินเบิกจ่ายครั้งนี้ จ านวนเงินคงเหลือ จ านวนเงินเบิกจ่ายแล้ว ในบัญชีคุม

ยอดเงินจัดสรรและยอดเงินเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ส านักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 

9.3 จัดท าหน้าฎีกาเบิกเงินรายจ่าย (แบบ ๑) ตามเอกสารส่วนที่ 1 (แบบ 8708) 
9.4 บันทึกจ านวนเงินในบัญชีคุมยอดเงินจัดสรรและยอดเงินเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา และ
บันทึกจ านวนเงินในสมุดคู่มือเบิกเงินเพ่ือจ่ายในราชการ 

9.5 ตรวจสอบหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินครบถ้วนหรือไม่ หากไม่ครบ  
ถ่ายเอกสารเพ่ิม พร้อมประทับตรายางตรวจสอบถูกต้อง ด้วยหมึกสีแดง ในหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย 

9.6 ออกเลขท่ีฎีกา ชื่อผู้ยืมเงิน พร้อมจ านวนเงิน ในทะเบียนคุมฎีกา 
9.7  จัดท าบันทึกข้อความขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 
9.8 น าเสนอบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาพร้อมฎีกาเบิกเงิน

รายจ่าย สมุดคู่มือเบิกเงิน ต่อหัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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9.9 ออกเลขส่งใน หนังสือบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 
พร้อมลงวันที่ 

9.10 น าฎีกาเบิกเงินรายจ่ายส่งไปยังกองคลัง พร้อมให้เจ้าหน้าที่ลงลายมือชื่อรับฎีกาในทะเบียนคุมฎีกา 
10. การบันทึกหนังสือส่งตัวกลับต้นสังกัด (กรณีหน่วยงานผู้จัดมีหนังสือส่งตัวกลับต้นสังกัด) 

1. รับหนังสือส่งตัวกลับต้นสังกัด จากธุรการในฝ่าย  
2. บันทึกหนังสือเสนอต่อผู้บริหารผู้บริหารเพื่อทราบว่าบุคคลดังกล่าวได้สิ้นสุดการฝึกอบรมและกลับมา

ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ 
11. การรายงานสรุปผลการฝึกอบรม 

11.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรายงานสรุปผลการฝึกอบรมผ่านส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
        - เมื่อได้รับรายงานการฝึกอบรม บันทึกหนังสือเสนอต่อผู้บริหาร 
        - เก็บเข้าแฟ้ม  
11.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรายงานตรงต่อผู้บริหาร  
        - ให้ถ่ายส าเนารายงานการฝึกอบรมให้ส านักปลัดฯ 

12. การสรุปสถิติข้อมูลการฝึกอบรม 
12.1  ด าเนินการจัดท าสรุปสถิติข้อมูลการฝึกอบรมที่ผ่านมา พร้อมรายงานสรุปผลการ

ฝึกอบรม เสนอต่อผู้บริหาร 
12.2 เก็บรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในแฟ้มข้อมูล 

 
5. โครงกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะ และศึกษำดูงำนเพื่อกำรพัฒนำองค์กร ประจ ำปีงบประมำณ 2560 

ขั้นตอนและวิธีกำรด ำเนินงำน   
1. ศึกษาระเบียบ ข้อบัญญัติ และจัดปฏิทิน/วางแผนการด าเนินงานโครงการฯ 

2. รวบรวมรายชื่อผู้เข้าโครงการฯ พร้อมตรวจสอบค านวณค่าใช้จ่าย  
3. จัดท าบันทึกพร้อมเสนอโครงการฯ 

4. จัดท าหนังสือประสานหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น วิทยากร การขอเข้าศึกษาดูงาน พร้อม
ประสานบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

5. จัดท าบันทึกฯ ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และด าเนินการจัดท าฎีกายืมเงินทดรองราชการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง 

6. จดัท าบันทึกแจ้งผู้เข้าร่วมโครงการฯ และจัดเตรียมเอกสาร ค ากล่าวเปิด-ปิด การอบรม และ
จัดท าแบบทดสอบประเมินก่อน-หลัง และแบบประเมินความพึงพอใจการเข้าร่วมโครงการ 

7. ก าหนดวางแผนการด าเนินงาน และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมอบรม, กิจกรรม
ศึกษาดูงาน 

8. ด าเนินกิจกรรมการจัดอบรมและตรวจสอบด้านการต้อนรับการลงทะเบียน การจัดอาหาร การส่ง
เก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

9. ด าเนินกิจกรรมศึกษาดูงานตามโครงการฯ โดยตรวจสอบประสานงานสถานที่ดูงาน ด้านอาหาร 
ด้านที่พัก และจัดเก็บรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวข้อง พร้อมประเมินความพึงพอใจในกิจกรรม 

10. บันทึกขอเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย พร้อมจัดท าฎีกาเบิกจ่ายตามโครงการฯ 

11. บันทึกขออนุมัติจ่าย พร้อมจัดท าฎีกาส่งใช้เงินยืมที่เกี่ยวข้อง 

12. สรุปผลการด าเนินโครงการ  พร้อมบันทึกเสนอรายงานต่อผู้บริหาร 
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6. กำรบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลบุคลำกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระยะท่ี 1   
ขั้นตอนและวิธีกำรด ำเนินงำน 
1. ศึกษาคู่มือระบบ กพ.7 หนังสือสั่งการ และวิธีการปฏิบัติ ตรวจสอบอัตราก าลังยอดปัจจุบัน 

2. ตรวจสอบการคีย์ข้อมูลระบบ ก.พ.7  ด้านข้อมูลส่วนตัว ครอบครัว การศึกษา อัตราค่าตอบแทน 

3. ปรับปรุงแก้ไขคีย์ข้อมูลในด้านต่าง ๆ เพ่ิมเติมให้ถูกต้องโครงสร้างแผนอัตราก าลัง 3 ปี ไมน่้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของจ านวนพนักงานจ้างประกอบด้วย 

3.1 ข้อมูลส่วนบุคคล  
3.2 ระยะเวลาการเริ่มปฏิบัติงาน 
3.3 การเพ่ิมค่าตอบแทนประจ าปี 

4. ตรวจสอบความถูกต้องการบันทึกข้อมูลในระบบ ก.พ.7  ของพนักงานจ้างทุกคน และรับรอง
ข้อมูลตามที่หนังสือสั่งการก าหนด 

5. บันทึกเสนอรายงานผลการคีย์ข้อมูลระบบ ก.พ.7 ให้ผู้บริหารทราบ 
 

7. งำนด ำเนินกำรสรรหำต ำแหน่งบริหำรที่ว่ำง ในต ำแหน่งรองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ  
    โดยวิธีกำรสอบคัดเลือกฯ  

ขั้นตอนวิธีกำรด ำเนินงำน   
1. ศึกษาทบทวนระเบียบหลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกข้าราชการฯ วิธีการข้ันตอนการด าเนินการ 
2. ท าบันทึกรายงานต าแหน่งบริหารที่ว่างจากการเกษียณอายุราชการของรองปลัดฯ ให้ ก.จ.จ. 

ทราบ 
3. ตรวจสอบอัตราก าลัง (ต าแหน่งว่างทุกต าแหน่ง) ของข้าราชการในแผนอัตราก าลังสามปี และสรุป

ข้อมูลต าแหน่งบริหารที่ว่างทุกต าแหน่งเพ่ือเป็นข้อมูลน าเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
4. พิจารณาวิธีด าเนินการสรรหาต าแหน่งบริหารที่ว่างในการประชุมผู้บริหารฯ 
5. ท าบันทึกเสนอขอความเห็นชอบวิธีการการสรรหาต าแหน่งบริหารที่ว่างต่อ ก.จ.จ.ยะลา 
6. ติดต่อประสานงานกับหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ในการแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบคัดเลือกฯ 

เพ่ือจัดท าร่างคณะกรรมการและเสนอขอความเห็นชอบ นายกฯ เพื่อออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
คัดเลือกฯ 

7. ด าเนินการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ   
8. ส่งส าเนาค าสั่งให้กรรมการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
9. ท าหนังสือแจ้งเชิญประชุมคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จองห้องประชุม  เตรียมระเบียบวาระ

การประชุม  ยืมเงินค่าตอบแทนกรรมการสอบคัดเลือกและอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
10. ประชุมคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ (ก าหนดเกณฑ์การสอบ/ร่างประกาศ และอ่ืนๆ) 
11. สรุปรายงานการประชุม สรุปค่าตอบแทนกรรมการสอบคัดเลือก และส่งใช้เงินยืมฯ 
12. ด าเนินการออกประกาศรับสมัครฯ (ก่อนวันเริ่มรับสมัคร ไม่น้อยกว่า 15 วันท าการ) 
13. จัดส่งประกาศฯ ให้ ก.จ.จ.ยะลา (ก่อนวันรับสมัครไม่น้อยกว่า 7 วันท าการ) 
14. ด าเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ (ไม่น้อยกว่า 10 วันท าการ) 
15. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  ก าหนดวันสอบ และสถานที่สอบคัดเลือกฯ 
16. สอบคัดเลือก (ภาค ข.) 
17. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ข. 
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18. สอบสัมภาษณ์ 
19. ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
20. ขอความเห็นชอบผลการสอบคัดเลือก ต่อ ก.จ.จ.ยะลา 
 

8. งำนด ำเนินกำรจัดจ้ำงท ำโปรแกรมระบบฐำนข้อมูลบุคลำกรสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 
ขั้นตอนวิธีกำรด ำเนินงำน   
1. ทบทวนระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานจัดจ้างท าโปรแกรมระบบฐานข้อมูลฯ    

1.1 ประกาศ ก.จ.จ.ยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล 
1.2 รายละเอียดโครงสร้างต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการฯ ในระบบแท่ง 
1.3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการพัสดุฯ 

2. ทบทวนรายละเอียด TOR ที่คณะกรรมการฯ ได้ก าหนดไว้เพ่ือเป็นข้อมูลในการประสานกับผู้ที่จะ
รับจ้างท าโปรแกรมฯ ประกอบด้วย ระบบการจัดการองค์กร  ระบบการจัดการบุคลากร  ระบบการลาออนไลน์  
ระบบการเลื่อนขั้นเงินเดือน  การออกรายงานต่างๆ  ระบบเครื่องราชย์ฯ 

3. ด าเนินการด้านเอกสารเกี่ยวกับการจัดจ้างท าโปรแกรมระบบฐานข้อมูลฯ 
3.1 ท าบันทึกขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2559 เพ่ือเบิกจ่ายเป็น

ค่าจ้างท าโปรแกรมฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
3.2 ท าบันทึกขออนุมัติจัดจ้างท าโปรแกรมฯ และเสนอชื่อข้าราชการร่วมเป็นคณะกรรมการ

จัดหาพัสดุ 
4. เตรียมความพร้อมด้านข้อมูลและเอกสารในการจัดท าโปรแกรมฯ 

4.1 เก็บข้อมูลเอกสารหลักฐานด้านบริหารบุคคลที่จ าเป็นต้องใช้ในการจัดท าโปรแกรมฯ ส่งให้
ผู้รับจ้างเพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการจัดท าโปรแกรมฯ ประกอบด้วย ข้อมูลแบบประวัติ ข้าราชการ
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง  แบบฟอร์มวันลาประเภทต่างๆ  ข้อมูลโครงสร้างต าแหน่งและอัตราเงินเดือน  
โครงสร้างองค์กร  ข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือน  ข้อมูลเครื่องราชฯ  การเรียกรายงานข้อมูลในรูปแบบที่
ต้องการ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานบุคคล ต่างๆ  

4.2 ประสานผู้รับจ้างฯ เพ่ือท าความเข้าใจรายละเอียดงานและส่งมอบเอกสารงานบุคคลที่จะ
ใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดท าโปรแกรมฯ 

4.3 ประสานผู้รับจ้างฯ ครั้งที่ 2 เพ่ือพิจารณารูปแบบโปรแกรมฯ ที่ผู้รับจ้างได้ออกแบบไว้
เป็นไปตาม TOR หรือไม่ 

5. การด าเนินการส่งมอบโปรแกรมระบบฐานข้อมูลฯ  
5.1 ตรวจสอบรายละเอียดงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบ งวดที่ 1 ตามที่พัสดุแจ้งมีความถูกต้องครบถ้วน

ตามที่ก าหนดไว้ใน TOR  ร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
5.2 ตรวจสอบรายละเอียดงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบ งวดที่ 2 ตามที่พัสดุแจ้งมีความถูกต้องครบถ้วน

ตามที่ก าหนดไว้ใน TOR  ร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
5.3 ตรวจสอบรายละเอียดงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบ งวดที่ 3 ตามที่พัสดุแจ้ง มีความถูกต้องครบถ้วน

ตามที่ก าหนดไว้ใน TOR  ร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ(ส่งมอบงาน ภายในวันที่ 16 มี.ค. 2560) 
6. การด าเนินการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างท าโปรแกรมระบบฐานข้อมูลฯ 

6.1 จัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินค่าจ้างท าโปรแกรมฯ งวดที่ 1 เมื่อพัสดุส่งเอกสารตรวจรับการจ้าง
มาเพ่ือให้ด าเนินการวางฎีกาเบิกจ่าย และจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเพ่ือส่งให้กองคลัง 
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6.2 จัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินค่าจ้างท าโปรแกรมฯ งวดที่ 2 เมื่อพัสดุส่งเอกสารตรวจรับการจ้าง
มาเพ่ือให้ด าเนินการวางฎีกาเบิกจ่าย และจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเพ่ือส่งให้กองคลัง 

6.3 จัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินค่าจ้างท าโปรแกรมฯ งวดที่ 3 เมื่อพัสดุส่งเอกสารตรวจรับการจ้าง
มาเพ่ือให้ด าเนินการวางฎีกาเบิกจ่าย และจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเพ่ือส่งให้กองคลัง 

7. การด าเนินการฝึกอบรมการใช้โปรกแกรมระบบฐานข้อมูลฯ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน
บริหารงานบุคคล 

7.1 แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบริหารบุคคลเข้ารับการอบรมการใช้งานโปรแกรมระบบฐานข้อมูล
บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ครั้งที่ 1 และเตรียมความพร้อมของห้องประชุม/อุปกรณ์  

7.2 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบริหารบุคคลเข้ารับการอบรมการใช้งานโปรแกรมระบบฐานข้อมูล
บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ครั้งที่ 2  

8. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถใช้งานโปรแกรมระบบฐานข้อมูลฯ ตามคู่มือการใช้โปรแกรมได้
อย่างถูกต้อง 

 
9. งำนด ำเนินกำรออกค ำสั่งมอบอ ำนำจ/รักษำรำชกำรแทน/รักษำกำรในต ำแหน่งของส่วนรำชกำรสังกัด 
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ  

ขั้นตอนวิธีกำรด ำเนินงำน   
1. เมื่อได้รับเอกสารเรื่องออกค าสั่งมอบอ านาจนายกฯ ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา/

ขอแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน/รักษาการในต าแหน่งจากส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา แล้ว 
ตรวจสอบรายละเอียดตามหนังสือที่แจ้งและเรื่องเดิมที่เคยด าเนินการออกค าสั่งไปแล้ว 

2. เมื่อได้รับเอกสารเรื่องออกค าสั่งมอบอ านาจนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  ให้รองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา/ขอแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน/รักษาการในต าแหน่งจากส่วนราชการสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาแล้ว ตรวจสอบรายละเอียดตามหนังสือที่แจ้งและเรื่องเดิมที่เคยด าเนินการ
ออกค าสั่งไปแล้ว   

3. ศึกษาข้อระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกค าสั่งมอบอ านาจนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา/ให้ข้าราชการรักษาราชการแทน/รักษาการในต าแหน่งและใช้
เป็นเอกสารแนบบันทึกเสนอเรื่อง 

4. ด าเนินการจัดท าค าสั่งตามประเภทของหนังสือแจ้งความประสงค์ของส่วนราชการ (มอบอ านาจ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ให้ข้าราชการรักษา
ราชการแทน/รักษาการในต าแหน่ง) โดยตรวจสอบค าสั่งต้องมีรายละเอียดครบถ้วน คือ ชื่อผู้ได้รับแต่งตั้ง 
ต าแหน่ง/เลขที่ต าแหน่ง/ส่วนราชการ  เนื่องจากการมอบอ านาจ/รักษาราชการแทน ต้องใช้เป็นเอกสาร
ประกอบการประเมิน LPA ในเรื่องการออกค าสั่งมอบอ านาจ/การรักษาราชการแทน ด้วยและท าบันทึกแจ้งเวียน
ส าเนาค าสั่งให้ส่วนราชการ ทราบ 

5. เสนอค าสั่งมอบอ านาจนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ให้รองนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดยะลา/ให้ข้าราชการรักษาราชการแทน/รักษาการในต าแหน่ง ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  
ลงนาม 

6. ออกเลขค าสั่งมอบอ านาจนายกฯ ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา/ให้ข้าราชการ
รักษาราชการแทน/รักษาการในต าแหน่ง และออกเลขหนังสือส่ง และแจ้งเวียนให้ส่วนราชการในสังกัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ทราบ 
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7. จัดเก็บส าเนาค าสั่งและเรื่องเดิมเข้าแฟ้มด าเนินการแยกตามประเภทค าสั่ง 
8. แจ้งผู้รับผิดชอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือลงประกาศค าสั่งมอบอ านาจทางเว็บไซต์องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดยะลา 
 
10.  กำรสรรหำต ำแหน่งบริหำรที่ว่ำงขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ  (ผู้อ ำนวยกำรกองกิจกำรสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ)   

ขั้นตอนวิธีกำรด ำเนินงำน   
1. ศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที ่เกี่ยวข้อง  พร้อมวางแผน/จัดท าปฏิทินการด าเนินงาน 

2. เมื่อมีต าแหน่งบริหารว่างให้รายงานต าแหน่งบริหารที่ว่างให้ ก.จ.จ.ยะลา ทราบ  พร้อมพิจารณา
วิธีการสรรหาต าแหน่งบริหารที่ว่าง 

3. ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกฯ 
3.1 บันทึกเสนอผู้บริหารเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกฯ 
3.2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกฯ 
3.3 ส่งส าเนาค าสั่งให้คณะกรรมการคัดเลือกฯ  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4. จัดเตรียมการประชุม 
4.1 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการคัดเลือกฯ 
4.2 ระเบียบวาระการประชุม 
4.3 เอกสารประกอบการประชุม  
4.4 จัดท าฎีกายืมเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือกฯ 

5. ด าเนินการประชุมเพ่ือให้คณะกรรมการคัดเลือกฯ  พิจารณา  ดังนี้ 
5.1 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือกฯ 

5.2 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 

5.3 การก าหนดวัน เวลา สถานที่การด าเนินการคัดเลือก และระเบียบที่เกี่ยวกับการคัดเลือก 
5.4 การพิจารณาก าหนดรายละเอียดวิสัยทัศน์และผลงาน 
5.5 การพิจารณาร่างประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ 

5.6 การแต่งตั้งกรรมการสัมภาษณ์  กรรมการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

5.7 การแต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่อ่ืนๆ  ประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ, 
เจ้าหน้าที่รับสมัคร และเจ้าหน้าที่กรอกคะแนนและรวบรวมคะแนน  

5.8 สรุปรายงานการประชุม 

6. การประกาศรับสมัคร 
6.1 จัดท าประกาศรับสมัคร 
6.2 บันทึกเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบประกาศรับสมัคร 
6.3 ประกาศการรับสมัคร  โดยน าประกาศข้ึนเว็บไซต์ของ อบจ.ยะลา  
6.4 ส่งประกาศให้ อบจ., เทศบาล, อบต., เลขานุการ ก.จ., ประธานคณะกรรมการข้าราชการ อบจ. 

ทุกจังหวัดทราบ 

7. รบัสมัครและประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ 
7.1 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรับสมัคร 
7.2 ตรวจสอบคุณสมบัติให้ตรงตามหลักเกณฑ์ในประกาศฯ 
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7.3 รวบรวมเอกสารการรับสมัครให้กรรมการตรวจสอบคุณสมบัติตรวจสอบ 
7.4 จัดท าประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ 
7.5 บันทึกเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในประกาศรายชื่อ 
7.6 ประกาศรายชื่อ  โดยน าประกาศข้ึนเว็บไซต์ของ อบจ.ยะลา  
7.7 ส่งประกาศให้ อบจ., เทศบาล, อบต., เลขานุการ ก.จ., ประธานคณะกรรมการข้าราชการ อบจ. 

ทุกจังหวัดทราบ 

8. จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกฯ 
8.1 จัดท าหนังสือแจ้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ เกี่ยวกับวัน  เวลาและสถานที่สอบคัดเลือกฯ 
8.2 จัดเตรียมเอกสารการสอบคัดเลือกฯ  ประกอบด้วย  ใบสมัคร  ตารางการ  ให้คะแนน  

และหลักเกณฑ์การให้คะแนน 
8.3 จัดท าฎีกาเงินยืมค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ 

9. ด าเนินการสอบคัดเลือกฯ 
9.1 คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ด าเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศฯ  พร้อม

ให้คะแนนผู้สอบฯ 
9.2 รวบรวมเอกสารให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคะแนนและรวบรวมคะแนนด าเนินการ 
9.3 น าผลคะแนนที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคะแนนและรวบรวมคะแนนมาด าเนินการจัดท า

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
9.4 บันทึกเสนอผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบประกาศฯ 
9.5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ  โดยน าประกาศขึ้นเว็บไซต์ของ อบจ.ยะลา  
9.6 ส่งประกาศให้ อบจ., เทศบาล, อบต., เลขานุการ ก.จ., ประธานคณะกรรมการข้าราชการ อบจ. 

ทุกจังหวัดทราบ   
9.7 ท าหนังสือแจ้งผู้ผ่านการคัดเลือกล าดับที่ 1 มารายงานตัว 

10. ขอความเห็นชอบและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกฯ 
10.1 ขอความเห็นชอบ ก.จ.จ.ยะลา  เพ่ือแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือก 
10.2 บันทึกเสนอผู้บริหารเพื่อออกค าสั่งแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกฯ 
10.3 แจ้งเลขานุการ ก.จ., ประธานคณะกรรมการข้าราชการ อบจ. และส่วนราชการในสังกัดทราบ 
 

11. กำรด ำเนินกำรจ่ำยเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ประจ ำปีงบประมำณ  2559    
ขั้นตอนวิธีกำรด ำเนินงำน   
1. ศึกษาข้อมูล/ข้อระเบียบที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานพ้อมจัดท าแผนการด าเนินงาน 

2. ประชุมคณะท างาน  ครั้งที่ 1  
2.1 จัดท าหนังสือเชิญประชุม 
2.2 จัดท าระเบียบวาระการประชุม 
2.3 จัดเตรียมเอกสารการประชุมที่เก่ียวข้อง 

3. ด าเนินการประชุม  ครั้งที่ 1 
3.1 พิจารณาคัดเลือกสถาบันการศึกษาที่จะด าเนินการจัดจ้างส ารวจความพึงพอใจฯ 
3.2 พิจารณาโครงการที่จะจัดจ้างสถาบันการศึกษาด าเนินการส ารวจความพึงพอใจฯ จ านวน  

4  โครงการ 
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3.3 พิจารณากระบวนงานที่จะน าไปประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการฯ 
3.4 พิจารณาตรวจสอบตัวชี้วัดที่ให้แต่ละส่วนราชการรับผิดชอบ 
3.5 จัดท ารายงานการประชุม   

4. ด าเนินการจัดจ้างสถาบันการศึกษาด าเนินการส ารวจความพึงพอใจฯ 
4.1 บันทึกเสนอผู้บริหารจัดจ้างสถาบันการศึกษาด าเนินการส ารวจความพึงพอใจฯ 
4.2 จัดท าหนังสือถึงสถาบันการศึกษาเพ่ือขอความอนุเคราะห์บุคลากรท าการส ารวจความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการฯ 
4.3 จัดท าหนังสือแจ้งกองคลังด าเนินการตามระเบียบฯ 
4.4 จัดท าหนังสือแจ้งส่วนราชการในสังกัดทราบถึงการจัดจ้างสถาบันการศึกษาด าเนินการ

ส ารวจความพึงพอใจ  เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องเก่ียวกับเอกสารโครงการที่จะให้
สถาบันการศึกษาด าเนินการส ารวจความพึงพอใจ 

4.5 จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดจ้างที่ปรึกษาในการส ารวจความพึงพอใจฯ  เพ่ือร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจรับ  จ านวน  2  ราย 

4.6 จัดท าฎีกากันเงินรายจ่ายค่าจ้างส ารวจความพึงพอใจฯ (กรณีด าเนินการไม่ทันสิ้น
ปีงบประมาณ) 

4.7 ประสานผู้รับผิดชอบโครงการทั้ง  4  โครงการ  เพ่ือขอข้อมูลรายละเอียดและกิจกรรมใน
แต่ละโครงการ   

4.8 น าข้อมูลรายละเอียดและกิจกรรมในแต่ละโครงการมอบให้กับสถาบันการศึกษาเพ่ือด าเนินการ
จัดท าแบบสอบถาม 

4.9 สถาบันการศึกษาออกทอดแบบสอบถามตามพ้ืนที่ที่ด าเนินโครงการทั้ง  4  โครงการ 
4.10 สถาบันการศึกษาน าผลคะแนนจากแบบสอบถามมาด าเนินการประมวลผลและจัดท า

รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจฯ เป็นรูปเล่มส่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาตรวจรับ 
4.11 เจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุที่ได้รับการแต่งตั้งด าเนินการตรวจรับรายงานผลการส ารวจความ

พึงพอใจฯ 
4.12 จัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินค่าจัดจ้างส ารวจความพึงพอใจฯ  ให้แก่สถาบันการศึกษา 
4.13 น าผลคะแนนที่ได้ไปประเมินฯ  ตามตัวชี้วัดที่ 1  มิติที่ 2  มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 

5. ประชุมคณะท างาน  ครั้งที่ 2  
5.1 จัดท าหนังสือเชิญประชุม 
5.2 จัดท าระเบียบวาระการประชุม 
5.3 จัดเตรียมเอกสารการประชุมที่เก่ียวข้อง 

6. ด าเนินการประชุม  ครั้งที่ 2 
6.1 พิจารณาผลการจัดเตรียมเอกสารตามแบบขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ

ปฏิบัติราชการฯ  ในแต่ละมิติ  ประกอบด้วย   
มิติที่ 1  มิติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ   
มิติที่ 2  มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 
มิติที่ 3  มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ   
มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร 
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6.2 ให้ผู้รับผิดชอบจัดเตรียมเอกสารตามตัวชี้วัดต่างๆ  ที่รับผิดชอบให้ครบถ้วน  พร้อมที่จะ
ขอรับการประเมินฯ 

6.3 พิจารณาก าหนดวันขอรับการประเมิน 

6.4 จัดท ารายงานการประชุม   
7. การเตรียมการขอรับการประเมินฯ 

7.1 ด าเนินการจัดท าเอกสารประกอบการพิจารณาขอรับการประเมินฯ  โดยให้แต่ละส่วน
ราชการจัดเตรียมเอกสารในส่วนที่รับผิดชอบตามตัวชี้วัดต่างๆ รวบรวมให้ส านักปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดตรวจสอบความเรียบร้อย 

7.2 จัดท าหนังสือแจ้งคณะอนุกรรมการประเมินฯ เพื่อขอรับการประเมินฯ 
7.3 จัดท าหนังสือแจ้งคณะท างานเพ่ือเตรียมเข้ารับการประเมินฯ 

8. เข้ารับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการฯ 
8.1 คณะอนุกรรมการประเมินฯ  พิจารณาเอกสารแต่ละมิติที่ได้จัดเตรียมไว้ 
8.2 คณะอนุกรรมการประเมินฯ  รวบรวมคะแนนในแต่ละมิติ 
8.3 น าคะแนนที่ได้จากคณะอนุกรรมการมาสรุปผลฯ เพ่ือให้คณะอนุกรรมการประเมินลงนาม   

9. แจ้งผลคะแนนการประเมินฯ  ให้ ก.จ.จ.ยะลา  พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
10. น าผลคะแนนการประเมินที่ได้  ซึ่ง ก.จ.จ.ยะลา  ให้ความเห็นชอบแล้วมาค านวณเพ่ือจ่ายเป็น

เงินโบนัส  ให้แก่ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง  โดยค านวณจากเงินเดือน  ค่าตอบแทน  ค่าจ้าง  
ของข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง 
 11. การเตรียมการจ่ายเงินฯ 

11.1 จัดท าบันทึกเสนอผู้บริหารแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษ 

11.2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินฯ 
11.3 จัดท าหนังสือแจ้งคณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินฯ  ทราบ 

12. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินฯ และจัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการจ่ายเงินฯ 
12.1 จัดท าหนังสือเชิญประชุม 
12.2 จัดท าระเบียบวาระการประชุม 
12.3 จัดเตรียมเอกสารการประชุมที่เกี่ยวข้อง  ประกอบด้วย  ตารางสรุปผลการค านวณเงินเดือน  

ค่าตอบแทน  ค่าจ้าง  ของข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง  และหลักเกณฑ์การจ่ายเงินโบนัส 
12.4 จัดท ารายงานการประชุม 
12.5 จัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินฯ 

13. การจ่ายเงินฯ 
13.1 บันทึกเสนอผู้บริหารพิจารณาค าสั่งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีฯ 
13.2 จัดท าค าสั่งให้ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

ได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีฯ 
13.3 จัดท าหนังสือแจ้งส่วนราชการในสังกัดทราบ 
13.4 แต่ละส่วนราชการด าเนินการจ่ายเงินฯ  ให้ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง   
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12. งำนกำรพิจำรณำเพิ่มค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ ครั้งที่ 1 (1 ต.ค. 2559-
31 มี.ค. 2560)   

ขั้นตอนวิธีกำรด ำเนินงำน   
1. ศึกษาระเบียบและหลักเกณฑ์วิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ

ลูกจ้างประจ า 
2. ศึกษาระเบียบและหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการก าหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้น เงินเดือน 

และค่าตอบแทนพิเศษ 
3. วางแผนการปฏิบัติงานตามปฏิทินการด าเนินงาน 

3.1 ประสานส่วนราชการที่มีลูกจ้างประจ า ให้จัดท าแบบประเมินฯ 
3.2 จดัท าแบบประเมินการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ า  โดยก าหนดให้ส่งแบบ

ประเมินฯ ภายในวันที่ 5 เมษายน 2560 โดยจัดเตรียมถ่ายเอกสาร แบบประเมินฯ ของลูกจ้างประจ าให้
หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ในสังกัดท าการประเมิน ตามหนังสือแจ้งการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติราชการของข้าราชการ 

4. ติดตามการจัดท าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ า และให้ค าปรึกษาแนะน า
การท าแบบประเมิน 

5. จัดท าเอกสารประกอบการพิจารณาการแบบประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดยะลา ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของลูกจ้างประจ า รายละเอียดข้อมูลการเลื่อนขั้น
เงินเดือนย้อนหลัง 3 ปี ดังนี้ 

5.1 ตรวจสอบจ านวน และ อัตราเงินเดือนของลูกจ้างประจ าทั้งหมด ณ 1 มี.ค. 2560 
5.2 จัดท าข้อมูล สถิติการเลื่อนขั้นและการเพ่ิมค่าจ้างลูกจ้างประจ าย้อนหลัง 3 ปี  
5.3 จัดท าตัวอย่างการเพ่ิมอัตราเงินเดือนของลูกจ้างประจ า หากได้รับการเลื่อนขั้น  0.5 ขั้น 

1 ขั้น ต้องการเงินในการเลื่อนจ านวนเท่าไหร่ 
5.4  จัดท าสถิติการลาป่วย การลากิจ ณ 31 มีนาคม 2560  

เพ่ือเป็นข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการน าเสนอเข้าที่ประชุมในของคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า อบจ.ยะลา พิจารณาต่อไป 

6. รวบรวมแบบประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จากหัวหน้าส่วน
ราชการ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกแบบประเมินฯ  

7. น าคะแนนจากการประเมินมาบันทึกลงในรายละเอียดข้อมูลเพ่ือเตรียมให้เจ้าหน้าที่ให้คณะกรรมการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนพิจารณา 

8. เมื่อประชุมคณะกรรมการเลื่อนขั้นเงินเดือนพิจารณาแล้วเสร็จ ได้รับการแจ้งผลการพิจารณา
เลื่อนขั้นของลูกจ้างประจ า จัดท าค าสั่งเพ่ิมค่าจ้างลูกจ้างประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัด ครั้งที่ 1  

9. จัดท าบันทึกเสนอค าสั่งการเพ่ิมค่าจ้างลูกจ้างประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัด ครั้งที่ 1 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 เพ่ือให้ผู้บริหารลงนาม   

10. ออกเลขค าสั่งเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจ า ครั้งที่ 1 ประจ างบประมาณ 2560 
11. ถ่ายเอกสารแจ้งเวียนส่วนราชการต่างๆ ในสังกัด 
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13. งำนจัดท ำแผ่นพับประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรกำรบรหิำรงำนบุคคล (1 ต.ค.2559- 31 มี.ค. 2560)   
ขั้นตอนวิธีกำรด ำเนินงำน   
1. ศึกษาพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕46 

หมวด ๓  การบริหาราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  มาตรา ๑๑ ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนา
ความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
และสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
และเหมาะสมกับสถานการณ์ ฯลฯ 

2. หาข้อมูลและศึกษารายละเอียดข้อมูลที่จะน ามาท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการ
บริหารงานบุคคล  

3. ตรวจสอบปริมาณข้อมูลมีจ านวนกี่หน้า 
4. วางแผน/จัดท าปฏิทินการด าเนินงาน 
5. การจัดท าแผ่นพับ 

5.1 พิมพ์ข้อมูลที่จะท าแผ่นพับ 
5.2 วางแบบฟอร์มการจัดหน้าแผ่นพับ 

6. การตกแต่งแผ่นพับ 
6.1 สแกนรูปภาพ ปรับรูปภาพ และตกแต่งรูปภาพด้วย Program Photoshop 2. จัดหน้าข้อมูล

แผ่นพับ  
6.2 พิมพ์ร่างแผ่นพับเพ่ือตรวจสอบข้อมูล ความถูกต้อง 

7. การท าบันทึกประชาสัมพันธ์ 
7.1 จัดท าบันทึกหนังสือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการบรหิารงานบุคคลเสนอต่อผู้บริหาร 
7.2 ออกเลขหนังสือส่งใน  ลงวันที่   

8. การเตรียมเอกสารแจ้งเวียน 
8.1 ถ่ายเอกสารหนังสือประชาสัมพันธ์ จ านวน 12 ชุด 
8.2 พิมพ์แผ่นพับ จ านวน 12 ชุด พร้อมเข้าเล่ม 

9. แจ้งเวียนหนังสือให้ส่วนราชการ 

10. จัดท าเอกสารการประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 6 ฉบับ/รอบการประเมิน  
 
14. ปฏิบัติงำนธุรกำร งำนสำรบรรณ กำรเสนอร่ำงโต้ตอบหนังสือภำยใน-ภำยนอก กำรพิมพ์และจัดเตรียม
เอกสำรประกอบกำรประชุม ก.จ.จ. กำรจัดท ำทะเบียนกำรลำ ทะเบียนข้อมูลต่ำงๆ  

ขั้นตอนวิธีกำรด ำเนินงำน   
1. ตรวจสอบหนังสือเข้า ดูความเร่งด่วนของหนังสือและความถูกต้อง หากมีข้อผิดพลาดให้ประสาน

เจ้าของเรื่องทันท ี
2. ลงรับหนังสือภายในฝ่ายบริหารงานบุคคล และลงรับหนังสือ ก.จ.จ.ยะลา 
3. น าเสนอหนังสือที่เข้าฝ่ายบริหารงานบุคคล เสนอหัวหน้าฝ่ายเพ่ือด าเนินการคัดแยกเรื่องให้แต่ละคน 
4. ออกเลขส่งนอก-ส่งใน ค าสั่ง หนังสือรับรอง ของฝ่ายบริหารงานบุคคล และออกเลขส่ง ก.จ.จ.ยะลา 

หากมีการแจ้งเวียนให้ด าเนินการตามการพิจารณา 
5. เสนอหนังสือประชาสัมพันธ์การรับสมัครและการรับโอนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่ีน 
6. ตรวจสอบวันลาของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
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7. เสนอหนังสืออนุญาตเดินทางไปราชการของพนักงานจ้าง 
8. สรุปการปฏิบัติราชการของส านักปลัดฯ 
9. จัดเก็บใบลาที่อนุมัติแล้ว ของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 
10. เก็บหนังสือเข้าแฟ้มเมื่อด าเนินการแล้วเสร็จ 
11. เสนอสมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ 
12. พิมพ์รายงานการประชุม ก.จ.จ.ยะลา 
13. เตรียมเอกสารการประชุม ก.จ.จ.ยะลา 
14. ส่งเอกสารการประชุม ก.จ.จ.ยะลา ให้คณะกรรมการฯ 
15. พิมพ์ร่างประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพ่ือเสนอ ก.จ.จ.ยะลา 

 
15. กำรปฏิบัติงำนจัดท ำบัตรประจ ำตัวผู้บริหำร ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำง บัตรเหรียญรำชกำร
ชำยแดนและบัตรเหรียญพิทักษ์เสรีชน ในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 

ขั้นตอนวิธีกำรด ำเนินงำน   
1. ตรวจสอบแบบยื่นค าขอมีบัตร กรอกข้อมูลครบถ้วน 
2. จัดท าบัตรประจ าตัวผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง บัตรเหรียญราชการชายแดน 

และบัตรเหรียญพิทักษ์เสรีชน 
3. ให้ผู้ยื่นค าขอเซ็นชื่อในบัตร 
4. ด าเนินการเสนอหนังสือ และตรวจสอบความถูกต้องทุกครั้งก่อนเสนองาน 
5. ออกเลขบัตร และเคลือบบัตร 
6. เก็บหนังสือเข้าแฟ้มเมื่อด าเนินการแล้วเสร็จ 
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บทที่ 4 
วิธีกำรติดตำมประเมินผล 

 
วิธีกำรติดตำมประเมินผล  
 การติดตามประเมินผล หมายถึง กระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน และประเมินประสิทธิผล
ของงานที่วางไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ ส าหรับการติดตามประเมินผลคู่มือบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  ใช้การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน  โดยผู้บังคับบัญชาท าหน้าที่ติดตาม
ผลการปฏิบัติงาน  ซ่ึงพิจารณาเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


